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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์
ผูว้ิจยั โชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พิศมยั รตันโรจนส์กลุ  

  
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท าความเขา้ใจตอ่ปัจจยัส าคญัในการประกอบสรา้ง

เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์และเพ่ือศกึษากระบวนการเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคข์องโครงการ Move 
World Together (MWT) โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ ดว้ยระเบียบวิธีการสรา้งทฤษฎีจาก
ฐานราก การเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มเปา้หมายสองส่วน ไดแ้ก่ เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค์
จากจงัหวดัขอนแก่นและนครพนมรวม 10 คน รวมถึงครูท่ีปรกึษาโครงงาน ผูป้กครองเยาวชน และ
ผู้ริเริ่ม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการในMWT ผลการวิจัยส่วนท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส าคัญเพ่ือพัฒนา
เยาวชนนักคิดสรา้งสรรค์ ประกอบไปดว้ย คุณลักษณะภายในตน คือ ความมุ่งมั่น กล้าหาญ 
จินตนาการ ทักษะแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีประสบการณใ์นพืน้ท่ีสาธารณะ  ผูส้รา้งการเรียนรูท่ี้
ส  าคญั คือ พ่อแม่ ครู เพ่ือน นกัคิดตน้แบบ และมีวิถีชีวิต บา้น โรงเรียน และชมุชน ท่ีรว่มบม่เพาะ
เยาวชนนักคิดสรา้งสรรคก์่อนท่ีจะเขา้สู่โครงการ  MWT ผลการวิจัยส่วนท่ี 2 พบว่ากระบวนการ
เรียนรูเ้พ่ือพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องโครงการ  MWT ท่ีเกิดขึน้ผ่าน 3 ค่าย 2 กิจกรรม เพ่ือ
พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้ความรู  ้ความคิด และจิตสาธารณะ ท่ีเรียกว่า "ภูมิคุม้กนั" โดยแบง่เป็น 8 
ขัน้การเรียนรูคื้อ 1) ขัน้เตรียมความพรอ้ม 2) ขัน้คิดคน้ปัญหาร่วมกัน 3) ขัน้วิเคราะหส์าเหตแุละ
ผลกระทบ 4) ขัน้ระยะฟักตวัทางความคิด 5) ขัน้คดิสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 6) ขัน้ประเมิน
ค่าความคิดสรา้งสรรค  ์7) ขัน้ทดสอบความคิดและการลงมือท า และ 8) ขัน้ยอมรบัความส าเร็จ
จากจากคน้พบ 

 
ค าส าคญั : กระบวนการเรียนรู,้ ความคดิสรา้งสรรค,์ จิตสาธารณะ, เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค,์ 
โครงการ Move World Together 
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This qualitative research tries to understand important constructive factors of 

creative youth and to study creative thinking learning process of the Move World Together 
project. The methodology based on the grounded theory approach. Data in this research 
was divided into two sectors of different key informants. The first sector of data was 
collected from youth creative thinkers, project consultants, youths’ guardians from 
Khonkhaen and Nakon Phanom province, while the other sector was collected from the 
initiator, manager, and the officer from the Move World Together project, comprised of 10 
persons in total. Findings from the first sector reveal that important factor affecting youth 
creative thinker consists of internal attribution namely; commitment, courage, imagination, 
learning skills, as well as experiences in public space. The main learning creators are 
parents, teachers, friends, and thinker model. Likewise, contributing factors such as the 
way of life, home, school, and community are crucial to the forming of youth thinker prior 
to their participation in the Move World Together program.  In the second sector, the study 
found that learning process for creative thinking development of the Move World Together 
project, which has been formed through three workshops and two activities, called – 
“Immunity”, were broken into eight learning steps as follows; 1) Preparation 2) Problem 
Finding 3) Cause-Effect Analysis 4) Incubation 5) Critical Creation 6) Evaluation 7) 
Verification and Implementation and 8) Acceptance Finding   

 
Keyword : Learning-Process, Creative thinking, Public mind, Creative youth, Move World 
Together Project 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาประเทศภายใตแ้นวคิดของ
สังคมสมัยใหม่ (Modernization) แมว้่าเราจะสามารถผลกัดนัตนเองจากประเทศท่ียากจนหรือ
ประเทศดอ้ยพฒันา สู่ประเทศท่ีมีรายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางหรือประเทศก าลงัพฒันาแลว้ก็ตาม 
หากประเทศไทยก็ยงัถกูมองว่าไม่สามารถจะหลดุพน้จาก “กบัดกัรายไดป้านกลาง”1 ไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีรายไดร้ะดบัสูงหรือประเทศท่ีพฒันาแลว้ได ้อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขท่ีส าคญัประการ
หนึ่งคือ ศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรคข์องประชากรในประเทศยังอยู่ระดับไม่น่าพอใจนัก  
ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากขอ้มูลการจดัอนัดบัการจดสิทธิบตัรของศนูยท์รพัยส์ินทางปัญญาโลก (Global 
Intellectual Property Centre) หรือ GIPC ในปี พ.ศ.2560 เผยใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยอยูใ่นประเทศ
อันดับท่ี 30 ในจ านวน 38 ประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับทั่ วโลก มีคะแนนอยู่ท่ี 1. 78 คะแนน 
จากคะแนนสงูท่ีสดุคือ 7 คะแนน ซึ่งเม่ือน าคะแนนท่ีประเทศไทยไดไ้ปเทียบกบัเกณฑท่ี์ทาง GIPC 
ตัง้ไว ้ชีใ้หเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีความดอ้ยสมรรถนะดา้นการคดิและสรา้งนวตักรรมอยูใ่นขัน้ท่ีวิกฤต
เท่ากบัประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งทัง้ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินสมี์อนัดบัต ่ากว่าประเทศกมัพูชา
โดยมีคะแนนอยูท่ี่ 1.84 (GIPC.  2017: ออนไลน)์  

วิกฤตการณด์งักล่าวยงัไดส้ะทอ้นอยูใ่นขอ้มลูในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 ไดก้ล่าวถึงสถานะความสามารถในการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่อนัดบั
ท่ี 31 จาก 144 ประเทศ โดยอนัดบัดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่สถานะประเทศไทยอยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงานผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหนา้และความสามารถ  
ในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค ์โดยทิศทางของการแก้ปัญหามุ่งเนน้ไปท่ี  
การปฏิรูปการเรียนรูใ้หป้ระชาชนมีความสามารถในการสรา้งศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรค์ 
โดยเริ่มจากเยาวชนเป็นส าคัญ ข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ตระหนักถึงวิกฤต 

                                                           
1 “กับดักรายได้ปานกลาง” เป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศหนึ่งสามารถยกระดับจากประเทศยากจนเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้อย่าง
รวดเร็วแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงได้  พิจารณาจากระดับรายได้เฉลี่ยรายหัวของประชากรต่อปีที่กลุ่มที่มี
รายได้ <$2,000 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่่า ส่วนประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร $2,000-$7,250 จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีรายด้านปานกลางกลุ่มล่าง ส่วนประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร $7250-$11,750 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีราย
ด้านปานกลางกลุ่มบน ส่วนประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร >$11,750 ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. 2556 อ้างอิงจาก Felipe. 2012) 
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ของคนไทยขาดศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรค ์อีกทัง้ยงัขาดกระบวนการเรียนรูท้ัง้ในและนอก
ระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้เกิดเยาวชนไทยท่ีมีศักยภาพด้านความคิด
สรา้งสรรค ์(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ  2559: ออนไลน)์ 

นอกจากนีค้วามต่ืนตวัดา้นการพัฒนาศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรคใ์นสังคมไทย  
ปรากฏให้เห็นในกระแสการต่ืนตัวของสังคมท่ีเรียกว่า “ปรากฏการณ์ Startup Thailand” 
ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมใหผู้มี้ความคิดสรา้งสรรคแ์ต่อาจไม่มีเงินลงทุนไดส้ามารถน าความคิด
สรา้งสรรคม์าต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดย่อมได ้โดยมีทัง้รฐัและเอกชนใหก้ารสนับสนุนเพ่ือใชเ้ป็น
กลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากกับดักรายไดป้านกลาง ซึ่งปรากฏการณ์
ดงักล่าวก าลังแสดงใหเ้ห็นถึงการต่ืนตวัของผู้ท่ีมีบทบาทโดยตรงอย่างรฐัท่ีจะเขา้มาหนุนเสริม
พรอ้มกับสรา้งแนวทางการเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ดงัปรากฏผ่านแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 122 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ.  2559: ออนไลน์) เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเ พ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้านโดยยึดคน  
เป็นศนูยก์ลางในฐานะทุนมนุษย ์ซึ่งในแผนฯ ย า้ว่าการพฒันาทกัษะการคิดสรา้งสรรคใ์นมนุษย์ 
มีความส าคญัตอ่การต่อยอด และการสรา้งสิ่งใหม่ให้เกิดมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ความคิด
สรา้งสรรคจ์ะเป็นเง่ือนไขส าคญัต่อการทลายขีดความสามารถของคนในชาติ เก่ียวกับศกัยภาพ
การสรา้งสรรคท์ั้งในแง่ของผลิตภัณฑ ์งานบริการ หรือกระบวนการผลิต เป็นตน้ ให้ข้ามพ้น  
กรอบความคิดแบบเดิมๆ โดยตัง้อยู่บนฐานของความเป็นไปได ้โดยไม่รุกล า้หรือละเมิดสิทธิของ 
คนอ่ืนหรือประเทศอ่ืน  

ศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรคย์งัถูกใหค้วามส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาท่ีน าไปสู่
การก าหนดทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2560: ออนไลน)์ โดยมุ่งเนน้การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสรา้งงานได้
ภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและของโลกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมและความคดิ
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based society) 
สงัคมแหง่การเรียนรู ้(Lifelong learning society) และการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
(Supportive learning environment) เพ่ือใหพ้ลเมืองสามารถแสวงหาความรูแ้ละเรียนรูไ้ดด้ว้ย
                                                           
2 สรุปความจากเอกสารการประชุมประจ่าปี พ.ศ.2559 เพื่อการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เร่ืองจุดเน้นและ
ประเด็นการพัฒนาส่าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 เร่ืองการพัฒนานวัตกรรมและการน่ามาใช้เป็นปัจจัย
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน  
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ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ ซึ่งหากพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท า
แผนยุทธศาสตรท์างการศึกษาครัง้นีจ้ะเห็นถึงวิธีคิดดา้นการปฏิรูปการเรียนรูผ้่านการปฏิรูป
การศกึษา 3 ประการดว้ยกนัคือ 1) การใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็น
ทกัษะหลกัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและโลก 2) การใหค้วามส าคญัต่อ
ระบบการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนหรือการเรียนรูต้ลอดชีวิตเป็นส าคญั โดยเนน้ถึงความความยั่งยืนตอ่
การสรา้งศกัยภาพในการเรียนรู ้3) การพูดถึงกับดกัท่ีท าใหป้ระเทศไทยยังคงอยู่ในประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางมีความเก่ียวข้องกับมาตรฐานการศึกษาไทยโดยเฉพาะมาตรฐานระหว่าง
สถานศกึษา และการรวมศนูยอ์ านาจทางการศกึษาเขา้สูส่่วนกลาง ขอ้สงัเกต 3 ประการท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้ยิ่งตอกย า้และแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สอดรบักนัระหว่างศกัยภาพการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคล
กบัการจดัการเรียนรูท่ี้รฐัจดัใหก้บัพลเมืองผา่นการศกึษาในระบบโรงเรียน 

การพฒันาศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยอาจเกิดขึน้ไดไ้มง่่ายนกั ภายใต้
ระบบการศึกษาท่ีถูกจัดการโดยรฐั เน่ืองจากฐานคิดในการจัดการศึกษายงัคงยึดอยู่กับปรชัญา
การศึกษาแบบสารตัถนิยม (Essentialism) ซึ่งตรงกับการวิเคราะหข์อง วิทย ์วิศทเวทย ์(2544: 
165-168) ได้อธิบายถึงอุดมคติทางการศึกษาของสังคมไทยท่ีอยู่ภายใต้สารัตถนิยม  
อนัเปรียบเสมือนเป็นกับดกัท่ีไม่สามารถสรา้งระบบการเรียนรูท่ี้เอือ้ใหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้สดง
ศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ขอ้ดงันี ้1) การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรูไ้วล้่วงหนา้ และสถาปนาใหเ้ป็นสิ่งตายตวัเปล่ียนแปลงไม่ได ้2) หลกัสตูรกลางท าหนา้ท่ี
ยึดโยงผูเ้รียนทุกคนใหเ้ขา้เป็นแนวเดียวกัน และสรา้งการเรียนรูใ้นความคาดหวงัว่าผูเ้รียนจะมี 
“หน้าตา” เหมือนกันทุกคนในระดับพื ้นฐาน มิใช่หลักสูตรท่ีสร้างมาเพ่ือปรับให้เข้ากับ  
ความประสงคข์องผู้เรียน 3) ผู้เรียนอยู่ในฐานะของ “ผู้ไม่มีความรู้” ส่วนครูอยู่ในฐานะของ 
“ร่างทรงแห่งความรู้” และเป็นสถานะเดียวท่ีมีสิทธิในการถ่ายทอดความรู ้ดงันัน้การเรียนรูใ้น
รูปแบบนีจ้ึงไม่เช่ือว่าผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจ าเป็นตอ้งผ่านครูท่ีเสมือนเป็น
รา่งทรงของความรูน้ัน้ 4) วินยักลายเป็นคณุสมบตัิส  าคญัต่อการไดม้าซึ่ งความรู ้ดงันัน้เม่ือระบบ
การศกึษาตดัสินว่าสิ่งใดท่ีเป็นประโยชนแ์ละดีตอ่ผูเ้รียน ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งเรียนแมว้่าจะไมช่อบ
ก็ตาม ในกาลนีค้รูจึงมีสิทธิเต็มท่ีในการบงัคบัใหผู้เ้รียนเรียนในสิ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียน 5) โรงเรียน
เป็นแหล่งเพาะและปลูกฝังวฒันธรรมแห่งชาติ หมายถึงมีหนา้ท่ีในการรกัษา ถ่ายทอด ขดัเกลา 
และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมของสงัคม ดงันัน้โรงเรียนจึงเป็นแหล่งท่ีผลิตผูต้ามท่ีดี และอบรม
ใหผู้เ้รียนอยู่ในกรอบท่ีระบบการศกึษาไดก้ าหนดไวว้่าคือ “สารตัถะ” ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งสมาทาน 
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รกัษา และจ ากัดตนเองใหอ้ยู่ภายใตก้รอบนัน้ ในขณะท่ี ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2558: 151-155) 
ไดน้  าเสนอทางเลือกทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาศกัยภาพส่วนบุคคล คือ การศึกษา
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ โดยเริ่มจากการก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนขึ ้นใหม่ท่ีมี
ความสามารถตา้นทานกับกระแสบริโภคนิยมไดห้รือเรียกอีกนยัหนึ่งว่าเป็นผูบ้ริโภคอย่างฉลาด  
ในขณะเดียวกัน ก็จะตอ้งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและสรา้งผลงานขึน้ใหม่ไดด้ว้ย  
เรียกคุณลักษณะนั้นว่า คุณลักษณะ CCPR คือคุณลักษณะการคิดวิเคราะห ์(Critical mind) 
คุณลักษณะการคิดสรา้งสรรค ์(Creative mind) คุณลักษณะการมีผลผลิต (Productive mind) 
คณุลกัษณะการมีความรบัผิดชอบ (Responsible mind) ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูเ้ป็นไปเพ่ือพฒันา
คณุลกัษณะทัง้ 4 ดา้นดงักล่าว โดยใหแ้นวคิดอย่างกวา้งๆ ไวว้่าการศกึษาจะตอ้งเป็นไปเพ่ือการ
คดิวิเคราะหแ์ละการสรา้งสิ่งใหม่ๆ  ใหก้บัตวัผูเ้รียนและสงัคมตลอดเวลา กระบวนการศกึษาจงึตอ้ง
เนน้ไปท่ีการสรา้งและการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และสรา้งสรรคอ์ย่างมีความรบัผิดชอบอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าศูนยก์ลางของการศึกษาจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ซึ่งหากพิจารณาการน าเสนอแนว
ทางเลือกของการศึกษาท่ีกล่าวไปขา้งจะเห็นว่าแนวทางการศึกษาดงักล่าวเขา้ไปตรงกับความ
ต่ืนตัวของโลกเก่ียวกับการสรา้งทักษะการของคนในศตวรรษท่ี 21 และหนึ่งในทักษะท่ีคนใน
ศตวรรษท่ี 21 พึงมีคือ ทักษะดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม และ วิจารณ ์พานิช (2555: 25) 
ไดก้ล่าวถึงสมองดา้นสรา้งสรรคไ์วว้่า เป็นสิ่งท่ีคนไทยขาดท่ีสุดและมีความตอ้งการพฒันาสมอง
ดา้นนีต้ัง้แตใ่นวยัเด็ก ก่อนท่ีความรูแ้ละวินยัจะเขา้มามีอิทธิพลในการลดทอนสมองดา้นสรา้งสรรค์
ใหมี้ประสิทธิภาพลดลง โดย วิจารณ ์พาณิชยไ์ดใ้หค้วามหมายของสมองสรา้งสรรคว์่าคือ สมองท่ี
ไม่เช่ือว่าวิธีการหรือสภาพซึ่งถือว่าดีท่ีสดุท่ีมีอยู่นัน้ ถือเป็นท่ีสดุแลว้ เป็นสมองท่ีเช่ือว่ายงัมีวิธีการ
หรือสภาพท่ีดีกวา่อย่างมากมายซ่อนอยู ่หรือรอปรากฏตวัอยู ่แตส่ภาพหรือวิธีการเช่นนัน้จะเกิดได ้
ตอ้งละจากกรอบวิธีคดิหรือวิธีด  าเนินการแบบเดมิๆ 

คุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 ถูกรับรูแ้ละตระหนักทั้งการศึกษาในระบบและ
การศกึษาทางเลือก แตด่ว้ยการศึกษาในระบบถูกขบัเคล่ือนดว้ยอุดมการณข์องรฐั แตก่ารศึกษา
ทางเลือกมีอิสระในการสรา้งคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 2 1 
ไดดี้กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งศกัยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรค ์โดยเราสามารถเห็นผ่าน
การศึกษาของโรงเรียนทางเลือก ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดรับระหว่างความสนใจการเรียนรู้
ภายใตศ้กัยภาพสว่นบคุคลกบัวิธีในการจดัการศกึษา โดยตวัอยา่งของการจดัการศกึษาบนฐานคิด
ของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยเช่น การศึกษาทางเลือกในกลุ่มสร้างสรรค์นิย ม 
(Constructivism) อาทิ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั โครงการประภาการปัญญา (ปกป้อง จนัวิทย ์
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และสนุทร ตนัมนัทอง.  2555: ออนไลน)์ แมว้่านกัคิดในกลุ่มของจิตวิทยาการศึกษาไดอ้ธิบายถึง
จิตวิทยาการเรียนรูว้่าหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากเดิม ผูท่ี้เรียนรูอ้าจจะ
แสดงออกหรือไม่แสดงออกให้ผู้อ่ืนทราบก็ได้ เช่นแนวคิดของครอนบาค (Cronbach) ได้ให้
ความหมายของการเรียนรูว้่า การเรียนรูเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนั
เป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณท่ี์แตล่ะบคุคลไดร้บัมา หรือแนวคิดของ ฮิลการด์ (Hilgard) ไดใ้ห้
ความหมายของการเรียนรูว้่า การเรียนรูเ้ป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากสภาพ
เดิม โดยผลของการเรียนรูจ้ะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู ้
(knowledge) เชน่ ความคดิ ความเขา้ใจ และความจ าในเนือ้หาสาระตา่ง ๆ เป็นตน้ 2) ดา้นทกัษะ 
(skill) เชน่ การพดู การกระท า และการเคล่ือนไหวตา่ง ๆ เป็นตน้ และ3) ดา้นความรูส้กึ (affective) 
เชน่เจตคต ิจรยิธรรม และคา่นิยม เป็นตน้ (มาลี จฑุา.  2544)  

ส่วนของนักคิดเก่ียวกับด้านความคิดสร้างสรรคไ์ด้ให้รูปแบบและความหมายของ
ความคิดสรา้งสรรคไ์วอ้ย่างหลากหลาย เช่นแนวคิดของกิลฟอรด์ (พาสนา จุลรตัน.์ 2548: 50 
อา้งอิงจากGuilford. 1959) นกัจิตวิทยาชาวอเมรกิัน สรุปแนวคดิเก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรคไ์วว้่า 
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นศกัยภาพทางสมองท่ีลกัษณะความคิดแบบอเนกนยั (divergent Thinking) 
คือ สามารถคิดไดก้วา้งไกล หลายทิศทาง และหลายแง่มุม ซึ่งความคิดสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย
องคป์ระกอบดงันี ้ความคดิรเิริ่ม (originality) ความคดิคล่องตวั (fluency) ความยืดหยุน่ในการคิด 
(flexibility) และความคิดละเอียดลออ (elaboration) ซึ่งทอแรนซ ์(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์  2553: 
142; อ้างอิงจาก Torrance. 1966) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ให้ความหมายของความคิด
สรา้งสรรคใ์นเชิงความเป็นกระบวนการของความไวตอ่ปัญหา และการมองเห็นสิ่งผิดปกตใินความ
ผสมกลมกลืนของสิ่งต่างๆ อีกทัง้ยงัรวมถึงการตัง้สมมติฐานเก่ียวกับความไม่ปกตินัน้ๆ และเริ่ม
ทดสอบจนสามารถพึงพอใจต่อค าตอบในการตัง้สมติฐานครัง้นั้นๆ ส่วนการด์เนอร ์(ลักขณา 
สริวัฒน.์ 2558: 157 อ้างอิงจาก Gardner.1993) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกับความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเรื่องความความสามารถของมนุษยท่ี์ไปสู่สิ่งใหม่ และท าใหเกิด
ผลผลิตทางเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถประดษิฐ์คิดคน้ตา่งๆ ชดุความรูใ้นดา้นการเรียนรู ้และ
ความคิดสรา้งสรรค ์ท่ีไดก้ล่าวไว้ข้างตน้ต่างก็เป็นแนวคิดท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการสรา้งกรอบ
แนวคิด แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการอภิปรายผล เพ่ือไปสู่ 
การเสนอขอ้เสนอเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์

จากการท่ีผูว้ิจัยไดมี้โอกาสเข้าร่วมโครงการ Move World Together (MWT) ในฐานะ
อาสาสมคัรซึ่งเป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้ความรู ้สติ ปัญญา ทกัษะ



  6 

การคิดเชิงสรา้งสรรค ์ส านึกจิตอาสา และมีพลังความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโครงการมุ่งเน้นไปใน  3 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกันคือ 
1) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active learning) 2) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based learning) และ3) การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project based learning) 
(Move World Together: ออนไลน)์ ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของเยาวชนท่ีผา่นกระบวนการ
เรียนรูด้งักลา่วในชว่งเวลา 1 – 2 ปี มีคณุลกัษณะของการเป็นนกัคดิสรา้งสรรค ์ทัง้คณุลกัษณะทาง
จิต-อารมณ ์(Psycho-Emotion) เช่น กลา้เส่ียง ชอบสิ่งท่ีทา้ทาย เบื่อหน่ายกับความซ า้ซากจ าเจ 
หรืองานท่ีท าแบบเดิมๆ เป็นตน้ และคุณลักษณะทางความคิด (Characteristics on Thinking) 
เช่น เป็นคนท่ีมีความคิดอิสระ ไม่ชอบท าตามคนอ่ืน ชอบซกัถามและมีค าถามแปลกๆ ทา้ทายให้
คิด เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานของ (อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์  2555: 172-173) ท่ีพดูถึงลกัษณะของ
บุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคใ์นหนงัสือ ทกัษะการคิด: พฒันาอย่างไร อีกทัง้ผลงานของเยาวชน
กลุ่มนีส้ามารถจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร และยงัไดร้บัรางวลัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับนวตักรรม
และความคิดสรา้งสรรคจ์ากระดบัชาติและระดบัสากล เช่น รางวลัชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือการพัฒนาท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย ระดบัมัธยมศึกษา จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  รางวัลจากคณะกรรมการจัดงาน The Taipei International Invention Show & 
Technomart 2014 จ านวน 1 รางวัล คือ Honorable Mention (รางวัลเกียรติยศ) รางวัล Milset 
Culture Award จากงาน MILSET Expo-Sciences International 2015 ประเทศเบลเยียม และ
อ่ืนๆ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการประกอบสร้างความเป็นเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค ์ทัง้ในดา้นบริบทแวดลอ้มของตวัเยาวชน และกระบวนการเรียนรูจ้ากโครงการ MWT 
ว่าไดส้่งผลต่อการสรา้งเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร ด้วยผูว้ิจยัเช่ือว่าการประกอบสรา้ง
ความเป็นนกัคดิสรา้งสรรคม์ิไดเ้กิดขึน้จากการวางแผนการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบของโครงการเพียง
อย่างเดียว หากยงัเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเยาวชน เช่น การเลีย้งดู
ของครอบครวั ฐานคิดของพ่อแม่ กลุ่มเพ่ือน สภาพแวดลอ้มของสงัคม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้าร
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีจากฐานราก (Grounded theory approach) 
เน่ืองจากวิธีวิจยัดงักล่าวสามารถสรา้งความเขา้ใจและอธิบายความรู ้ความคิด และความคิดท่ีอยู่
เบือ้งหลงัปรากฏการณแ์ละพฤตกิรรมท่ีแสดงออกไดอ้ย่างลกึซึง้ 
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ค าถามการวิจัย 
การวิจยันีมุ้ง่ความสนใจไปท่ีเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคท่ี์ประสบความส าเรจ็ในการด าเนิน

โครงงานของตนให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นระดับท่ีสามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
และไดร้ับรางวัลและการยอมรับในระดับชาติและสากลว่า 1) มี ปัจจัยส าคัญใดบา้งท่ีพัฒนา
เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์และ 2) โครงการ Move World Together ไดส้รา้งกระบวนการการเรียนรู้
ความคดิสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการอยา่งไร  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัส าคญัในการประกอบสรา้งเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์
2. เพ่ือศกึษากระบวนการเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคข์องโครงการ Move World Together 

ท่ีน าไปสูก่ารสรา้งเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิ ธีวิทยา 

เพ่ือสรา้งทฤษฎีจากฐานราก (Grounded theory approach) โดยเลือกเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค์
จากโครงการ MWT รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ MWT เพ่ือศึกษาประเด็นส าคญั 2 ประการ
ดว้ยกนัคือ 1) บรบิทแวดลอ้มของตวัเยาวชน 2) กระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดจากโครงการ MWT  

โดยเลือกเก็บขอ้มลูจากเยาวชนท่ีผา่นกระบวนการในโครงการฯ ซึ่งไดร้บัรางวลัท่ีสะทอ้น
ความเป็นนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรคจ์  านวน  2 กลุ่ม โดยมีสมาชิกประมาณ 8-10 คน 
เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อตัวเยาวชน ทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการและระหว่างเข้าร่วม
โครงการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการจ านวนประมาณ 6-12 คน เพ่ือศกึษาความคดิท่ีอยูเ่บือ้งหลงั
การจดัการเรียนรูข้องโครงการ MWT และศกึษาวิเคราะหกิ์จกรรมตา่งๆ ของโครงการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจ
ถึงกระบวนการสรา้งความคดิสรา้งสรรคข์องโครงการ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการศึกษานีมุ้่งหวังถึงการไดม้าซึ่งความรูใ้หม่ท่ีอธิบายถึงแนวคิดกระบวนการ
เรียนรูสู้่นักคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชน อันเป็นกระบวนการเรียนรูท้างเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมต่อ  
การน ามาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือเป็นแบบอย่างต่อ 
การจัดการเรียนรูใ้ห้เยาวชนเป็นนักคิดสร้างสรรคต์่อสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เป็น
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รูปแบบการเรียนรูท่ี้มีความห่างไกลไปจากการลิดรอน ปิดกัน้ กดทบั ศกัยภาพของเยาวชน อนัเป็น
อปุสรรคส าคญัตอ่การสรา้งความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้กบัเยาวชนเอง 

ความส าคญัของผลจากงานวิจัยนี ้ คือการแสดงใหเ้ห็นถึง กระบวนการสรา้ง เยาวชน 
นกัคิดสรา้งสรรคผ์่านเง่ือนไขส าคญั และกระบวนการเรียนรูใ้นโครงการ MWT โดยเป็นการศึกษา 
ท่ีมุ่งเนน้การคน้พบ วิเคราะห ์และอธิบายขอ้มลูท่ีมีความสลบัซบัซอ้นอย่างเป็นระบบในตลอดชว่ง
ชีวิตของเยาวชนจนเกิดเป็นเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง เยาวชนท่ีเคยผ่านกระบวนการในโครงการ MWT 
และรวมกลุม่กนัเพ่ือสรา้งสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความคิดสรา้งสรรคใ์นระดบัท่ีสามารถย่ืนจดสิทธิบตัรหรือ
อนสุิทธิบตัรได ้อีกทัง้เคยไดร้บัรางวลัสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ในระดบัชาติ
และสากล 

2.  กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ Move World Together ซึ่ งต่อไปจะใช้ช่ือว่า 
กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ MWT หมายถึง กิจกรรมและความสัมพันธ์ของกิจกรรมท่ี 
ทางโครงการ MWT สรา้งขึน้เพ่ือบ่มเพาะ สนบัสนุน ติดตาม ใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรูท้ัง้ความรู ้
สตปัิญญา ทกัษะการคดิเชิงสรา้งสรรค ์ส านกึจิตอาสา และมีพลงัความรว่มมือเพ่ือชว่ยเหลือชมุชน
และสังคม โดยกระบวนการในโครงการ MWT แบ่งออกเป็น 3 ค่ายอบรม และ 2 กิจกรรม 
ประกอบดว้ย กิจกรรมพฒันาวิทยากรกระบวนการ และกิจกรรมกระตุน้การเรียนรู้ โดยจะแสดง
รายละเอียดการวิเคราะหก์ระบวนการเรียนรูโ้ครงการ MWT ในบทท่ี 4 ของงานวิจยั 



 
 

บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การศกึษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูสู้่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเผยให้

เห็นถึงกระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตตัง้แตเ่ยาวชนจ าความได้ กระทั่งเยาวชนประสบ
ความส าเร็จเป็นเยาวชนนักคิดสรา้งสรรค ์โดยอธิบายผ่านการสืบคน้ปัจจัยส าคัญท่ีท าใหเ้กิด 
การเรียนรู ้และกระบวนการในโครงการ Move World Together (MWT) ในฐานะปรากฏการณ์หลัก 
ทัง้นีผู้ว้ิจัยมีความมุ่งหวังในการสรา้งขอ้เสนอเชิงทฤษฎี ซึ่งจ  าเป็นตอ้งอาศยัความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sensitivity) ของผู้วิจัย ผ่านการทบทวนและประมวลวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งมี
ความส าคญัต่อการจัดกระท าขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนาม มาศึกษาหรือเทียบเคียงเพ่ือหาค าอธิบาย
และเปล่ียนผ่านไปสู่ความเป็นมโนทัศน ์(Conceptualization) และสรุปเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี 
(Theoretical generating) ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัย  
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบง่สาระส าคญัออกเป็นแนวคดิ และทฤษฎี ดงันี ้

ส่วนแรก แนวคิด ทฤษฎี ดา้นการเรียนรู ้เป็นแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนิยามความหมาย 
ความส าคัญของการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์องคป์ระกอบของการเรียนรู ้รวมถึง
แนวคิดของกระบวนการการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม (Behavioural theory) พุทธิปัญญานิยม 
(Constructivism หรือ Cognitive theory) และสงัคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning 
theory) ซึ่งการประมวลแนวคิดดา้นการเรียนรูท้  าใหผู้ว้ิจยัมีความเขา้ใจต่อขอ้มูลจากภาคสนาม  
ท่ีสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงและการด ารงอยู่ของพฤติกรรมดา้นความคิดสรา้งสรรค ์รวมถึงวิธีการ
เรียนรูข้องเยาวชนทัง้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง หรือการเรียนรูจ้ากสถานการณบ์งัคบั อีกทัง้ผูว้ิจยัจะมี
ความไวเชิงทฤษฎีตอ่การคน้พบปัจจยัและเง่ือนไขส าคญัตา่งๆ ท่ีส่งผลใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรูท่ี้
แตกตา่งไปจากเยาวชนทั่วไป 

ส่วนท่ีสอง แนวคิด ทฤษฎีด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ความหมายและนิยามของความคิดสรา้งสรรค ์องคป์ระกอบท่ีส าคัญของความคิดสรา้งสรรค ์
ประเภทหรือระดบัของความคิดสรา้งสรรค ์ลกัษณะบคุคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์ปัจจยัท่ีส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรค ์และกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งความคิดสร้างสรรค ์ซึ่งการประมวล
แนวคิดดา้นความคิดสรา้งสรรคท์  าใหผู้ว้ิจยัมีความเขา้ใจต่อขอ้มลูจากภาคสนามท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงกรอบแนวคิดในการรับรองกลุ่มเป้าหมายถึงความคิดสรา้งสรรคใ์นตัวเยาวชน อีกทั้งเป็น  
การสร้างความไวเชิงทฤษฎีต่อการพิจารณาข้อมูลจากภาพสนามเพ่ือรับรอง ส่ งเสริม หรือ



  10 

เทียบเคียง กับความเปล่ียนแปลง การด ารงอยู่ และผลสืบเน่ืองของความคิดสร้างสรรค์ท่ี  
ถกูสรา้งขึน้จากขอ้มลูภาคสนาม  

ส่วนท่ีสาม แนวคิด ทฤษฎีดา้นการท างานเป็นทีม เป็นแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนิยาม
ความหมายของการท างานเป็นทีม องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีม  
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประมวลแนวคิด ทฤษฎีด้านการท างานเป็นทีมนั้นท าให้ผู้วิจัยมี 
ความเขา้ใจต่อปัจจยัส าคญัหนึ่งท่ีประกอบสรา้งความเป็นเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคไ์ดใ้นระดบั
ปัจเจกท่ีเกิดจากการท างานเป็นทีมในระดบัสงัคมผ่านการด าเนินงานตามขอ้จ ากัดของโครงการ 
MWT ท่ีก าหนดใหเ้ยาวชนด าเนินโครงงานเป็นทีม ซึ่งแนวคิดส่วนนีจ้ะเป็นส่วนส าคญัตอ่การสรา้ง
กรอบแนวคดิ และสรา้งความไวเชิงทฤษฎีใหแ้ก่ผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มลู วิเคราะหแ์ละตีความ ขอ้มลู
จากสนามวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี  

ส่วนท่ีส่ี แนวคิด ทฤษฎีดา้นจิตส านึกสาธารณะ เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงนิยาม
ความหมายของจิตส านกึสาธารณะ ประเภทและองคป์ระกอบของจิตส านกึสาธารณะ คณุลกัษณะ
ของจิตสาธารณะ ซึ่งการประมวลแนวคิด ทฤษฎีดา้นจิตส านึกสาธารณะท าใหผู้ว้ิ จยัมีความเขา้ใจ
ตอ่ปัจจยัส าคญัท่ีมีบทบาทในการท่ีก่อรูปความปรารถนาของเยาวชนท่ีจะมีส่วนร่วมตอ่การแกไ้ข
ปัญหาของพลงังานและสิ่งแวดลอ้มในชมุชน อีกทัง้ยงัท าใหผู้ว้ิจยัมีความเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้
ของโครงการ MWT ท่ีเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะในตลอดช่วงเวลาท่ีเยาวชนได้ เข้าไป 
มีสว่นรว่มกบักระบวนการในโครงการ MWT  

ส่วนท่ีห้า เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการศึกษาและ 
ข้อค้นพบเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรคข์องเยาวชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่การท าความเขา้ใจถึงขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีผูท่ี้สนใจในประเด็นใกลเ้คียงไดท้  าการศึกษา
ผ่านบริบทแวดล้อมความเป็นไทยท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการสรา้งความไวเชิงทฤษฎีแก่ผู้วิจัยใน  
การสรา้งทฤษฎีจากฐานรากตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั อีกทัง้ยงัเป็นสว่นหนึ่งของการประกอบ
สรา้งสมมติฐานชั่วคราว และเป็นประโยชนต์่อการอภิปรายข้อคน้พบจากงานวิจัยต่างๆ ท่ีได้
ประมวลมา ในการเปรียบเทียบ ส่งเสริม หรือโตแ้ย้ง กับข้อคน้พบของงานวิจัยชิน้นี ้ เพ่ือเป็น  
การแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ ์การเหล่ือมทบั ของปริมณฑลชดุความรูท่ี้เกิดขึน้จากการศึกษา 
และปรมิณฑลอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง  

 



  11 

1. แนวคิด ทฤษฎี ด้านการเรียนรู้  
1.1 ความหมายของการเรียนรู้ (Learning) 

การให้นิยามความหมายของการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกได้อย่างเป็นภาพกว้าง 
ใน 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือ การเรียนรูใ้นฐานะ “กระบวนการ” หมายถึงการด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอนหรือใชว้ิธีการตา่งๆ ตามแบบแผนเพ่ือใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู ้ดงัท่ี สรุางค ์โคว้ตระกูล (2559) 
ใหค้วามหมายของการเรียนรูว้่าเป็นการเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณท่ี์คนเรา
มีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหดั รวมถึงการเปล่ียนปรมิาณความรูข้องผูเ้รียน ซึ่งตรงกบั
ท่ี มาลี จฑุา (2544) ใหค้วามหมายของการเรียนรูว้่าเป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อนัเน่ืองมาจากประสบการณท่ี์แตล่ะบคุคลไดร้บัมาส่วนลกัษณะท่ีสองคือ การเรียนรูใ้นฐานะ “ผลแห่ง
การเรียนรู้” หมายถึงความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระท า การใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมทัง้ความรูส้ึกหรือเจตคติอนัเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรูห้รือการใช้
วิธีการเรียนรู้ ดังท่ี ครอนบาค (Cronbach. 1954) อธิบายว่าการเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากประสบการณท่ี์แตล่ะบุคคลไดร้บัมา เหมือนกบัท่ี กดู 
(Good. 1959) อธิบายว่าการเรียนรูห้มายถึงการเปล่ียนแปลงการตอบสนองหรือการแสดงออกของ
พฤติกรรมแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมด อนัเป็นผลมาจากประสบการณ ์(ทิศนา แขมมณี และคณะ 
2545; พาสนา จลุรตัน.์  2548: 106-175 อา้งอิงจาก Cronbach. 1954 และ Good. 1959 และ Hilgard 
and Bower. 1966; มาลี จฑุา.  2544: 64; สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 185) 

 
1.2 ความส าคัญของการเรียนรู้เพือ่สร้างความคิดสร้างสรรค ์

ในขณะท่ีชาติทางตะวนัตกมีความพยายามสรา้งการต่ืนตวัเรื่องการเรียนรูแ้ละทักษะท่ี
เก่ียวกับเทคโนโลยี และผลักดันให้ทั่วโลกตามเทคโนโลยีท่ีพวกเขาสรา้งขึน้ให้ทัน เพ่ือจะได้ขาย
ผลิตภัณฑน์ั้นให้แก่โลกส่วนอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีก าไรเป็นกอบเป็นก า โดยผู้บริโภคอย่างประเทศไทย  
ก็จะเป็นเพียงแค่ผูจ้่ายในการคา้ขายดา้นเทคโนโลยีเท่านั้น หรือแมก้ระทั่งการท่ีตะวันตกแบ่งโลก
ออกเป็น 2 โลก ไดแ้ก่โลกท่ีพฒันาแลว้ซึ่งจะผลิตสิ่งของพวกนวตักรรมและมีความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือ
ขายทั่วโลก ในขณะท่ีโลกดอ้ยพฒันาจะถกูตัง้ตวัใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้จ านวนมากท่ีใชก้ าลงัผลิตมากแต่
ได้ผลตอบแทนน้อย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี ้เรียกว่าเป็น “กับดักทักษะศตวรรษท่ี21ของตะวันตก” 
ซึ่งหากประเทศไทยเห็นความส าคัญและอยากแก้ไข จ าเป็นต้องเริ่มจากการปฏิรูปการศึกษาให้ 
กา้วพน้กบัดกัดงักล่าวไปใหไ้ด ้และตอ้งสรา้งการเรียนรูใ้หค้นไทยมีคณุลกัษณะอย่างนอ้ย 7 ประการ3 
                                                           
3 คณุลกัษณะของคนไทยที่เราควรสรา้งขึน้มีอยา่งนอ้ย 7 ประการไดแ้ก่  
1) Critical/analysis/synthesis 2) Imagination/Creation/Design 3) Invention/Innovation/Production  



  12 

ซึ่ง 1 ในนัน้คือการสรา้งการเรียนรูใ้หเ้ยาวชนมีความคิดสรา้งสรรค ์มีจินตนาการ สามารถออกแบบ
ใหม่ๆ ไดดี้ ซึ่งการเรียนรูค้วรมุ่งไปสู่การสรา้งจิตสรา้งสรรค ์(Creative mind) ใหเ้กิดขึน้กับตวัเยาวชน
ดว้ยการใหเ้ยาวชนเริ่มออกแบบ คน้ควา้ความความรูเ้พ่ือพฒันาแนวคิดใหม่ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง (ไพฑูรย ์
สินลารตัน.์  2558: 14-17) 

 
1.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 

ลิดเกรน (Lindgren.  1976) ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของการเรียนรู้ ท่ี ส  าคัญ 
มี 3 ประการได้แก่ 1) ตัวผู้เรียน (The learner) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการเรียนรู้ 
เพราะถ้าไม่มีผูเ้รียนก็จะไม่มีการเรียนเกิดขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดม้ากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึน้อยู่กบัความแตกตา่งระหว่างบคุคลในดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน เช่น ความแตกตา่งระหว่างวยัของ
ผูส้อนและผูเ้รียน ความแตกต่างระหว่างเพศ ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถ รวมถึง
ความแตกตา่งของความสนใจของผูเ้รียน ซึ่งความแตกตา่งเหล่านีล้ว้นเป็นสิ่งท่ีติดตวัตอ่ผูเ้รียนก่อนเขา้
สู่กระบวนการเรียนรู ้จึงเป็นหนา้ท่ีของผูจ้ัดการเรียนรูท่ี้จะจัดการการเรียนรูท่ี้มีความเหมาะสมต่อ
ผูเ้รียน 2) กระบวนการเรียนรู ้(The learning process) หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ี
สง่ผลตอ่ผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้ซึ่งกระบวนการเรียนรูอ้าจเกิดขึน้จากการประกอบกนัของรูปแบบ
การเรียนรู้หลายส่วนเช่น ค าถาม การรับสัมผัส การแสดง การวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต้น                      
3) สถานการณ์ในการเรียนรู ้(The learning situation) หมายถึงสภาพการณณ์์ต่างๆ ท่ีเก่ียวโยงกับ
ผูเ้รียนในขณะท่ีก าลังเรียน สภาพการณณ์เ์หล่านีไ้ม่ไดมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการเรียนรูโ้ดยตรง แต่มี
ผลกระทบตอ่ผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรูท้ัง้ในเรื่องของความพรอ้มและความตัง้ใจของผูเ้รียน (วรรณี 
ลิมอกัษร.  2543: 6-7 อา้งอิงจาก Lindgren. 1976) 

 
1.4 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้สามารถจัดหมวดหมู่ตามความสนใจของนักจิตวิทยา ซึ่งมี
ความส าคญัต่อการจดักลุ่ม เรียบเรียง ขอ้มลูจากภาคสนาม ใหอ้ยู่ในต าแหน่งแห่งท่ีของกระบวนการ
เรียนรูข้องเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์แนวคิดการเรียนรู้ตามความสนใจของนักจิตวิทยาสามารถ  
แบ่งออกได้เป็น แนวคิดของการเรียนรู้ 3 ประเภทได้แก่ 1) แนวคิดการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 
(Behavioral theory) 2) แนวคิดการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Constructivism) 3) แนวคิดการเรียนรู ้

                                                           

4) Multicultural/Communication/Self-Confident 5) Leader/Entrepreneur/Change 6) Knowledge/Process/Excellent  
7) Ethics/Responsibility/Community สามารถอา่นเพิ่มเติมไดจ้าก ไพฑลูย ์สินลารตัน ์(2558: 14-17)  
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ทางสงัคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning theory) ทัง้นีก้ารจ าแนกการเรียนรูข้องเยาวชน
นักคิดสร้างสรรค์ในงานวิจัยชิน้นี ้สามารถแบ่งช่วงของการอธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาการเรียนรูผ้่าน 2 ช่วงเวลาหลักคือ 1) ช่วงการเรียนรูข้องเยาวชนก่อนเข้า
กระบวนการในโครงการ Move World Together และ 2) ชว่งการเรียนรูข้องเยาวชนระหว่างกระบวนการ
ในโครงการ Move World Together ทั้งนีก้ารน าเสนอการเรียนรูเ้ป็นไปตามทิศทางของสมมติฐาน
งานวิจยัว่าดว้ยเรื่องของความเป็นไปไดข้องการเรียนรูข้องเยาวชนสู่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์(ประสาท 
อิศรปรีดา.  2549: 193-296; สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 185-248; อารี พนัธม์ณี.  2546: 212-216) 

1.4.1 แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มพฤตกิรรมนิยม  
นักจิตวิทยาท่ียึดถือทางพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory) แบ่งพฤติกรรมของ

มนษุยอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พฤตกิรรมท่ีตอบสนอง (Respondent behavior) หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีเกิดขึน้โดยสิ่งเรา้ เม่ือมีสิ่งเรา้พฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดขึน้ ซึ่งสามารถสงัเกตได ้2) พฤติกรรมท่ี
คาดหวัง (Operant behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือสัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา 
(Emitted) โดยปราศจากสิ่งเรา้ท่ีแน่นอน และพฤติกรรมนีมี้ผลต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทฤษฎีท่ีอธิบาย
กระบวนการเดือนดูประเภทแรก คือ Respondent Behavior เรียกว่า ทฤษฎีการเรียนรูร้ะบบการวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning Theory) ส่วนทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใช ้Operant Behavior 
อธิบายประเภทท่ีสองเรียกว่า Operant conditioning theory ทัง้นีฐ้านของการคิดทางแนวคิด ทฤษฎี
ดา้นพฤติกรรมนิยม คือ 1) พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึน้โดยการโดยการเรียนรูแ้ละสามารถสังเกตได ้
2) พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนท่ีเป็นอิสระหลากหลาย  และ 3) แรงเสริม 
(Reinforcement) ชว่ยท าใหพ้ฤตกิรรมเกิดขึน้ได ้  

ปาฟลอฟ (ณฐัภร อินทยุศ.  2556: 227; อา้งอิงจาก Pavlov. 1849-1936; พาสนา จลุ
รัตน.์  2548: 117-118) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical 
conditioning theory) มีหลักการส าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ์คือ ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใด 
อย่างหนึ่งนั้นไม่ไดเ้กิดจากสิ่งเรา้ใดเพียงสิ่งเดียว สิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถท าให้เกิดการตอบสนองแบบ
เดียวกนัไดถ้า้ไดร้บัการวางเง่ือนไข ทัง้นีก้ารเรียนรูแ้บบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกเป็นการเรียนรูท่ี้ใช้
สิ่งเร้า (Stimulus) 2 สิ่งคู่กัน คือสิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned stimulus) และสิ่งเร้าท่ีไม่ได ้
วางเง่ือนไข (Unconditioned stimulus) ซึ่งหากเกิดการเรียนรูแ้ล้วสิ่งมีชีวิตก็จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
2 สิ่ งในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะตัดสิ่ งเร้าชนิดใดออกการตอบสนองก็จะเหมือนกัน  
องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกมีดงันี ้ 
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1. สิ่ ง เร้า ท่ี วางเ ง่ื อนไข (Conditioned stimulus)  หมายถึ ง  สิ่ ง เร้า ท่ี ใช  ้
วางเง่ือนไขเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยปกติสิ่งเหล่านี ้ตามธรรมชาติจะไม่มีการตอบสนองหรือ 
การเรียนรู ้

2. การตอบสนองท่ีเกิดขึ ้นจากการวางเง่ือนไข (Conditioned response) 
หมายถึงการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ท่ีวางเง่ือนไขหลงัจากถกูวางเง่ือนไขแลว้ 

3. สิ่งเรา้ท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข (Unconditioned stimulus) หมายถึงสิ่งเรา้ท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติและเม่ือน ามาใช้คู่กับสิ่ งเราท่ีวางเง่ือนไขท าให้เกิดการเรียนรู้หรือการตอบสนอง  
จากการวางเง่ือนไขได ้

4. การตอบสนองท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข (Unconditioned response) หมายถึงการ
ตอบสนองตามธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งมีการบงัคบั ส่วนใหญ่เป็นการท างานของระบบประสาทอตัโนมตัิ ซึ่ง
เป็นการท างานโดยสมองไมต่อ้งสั่งงานท่ีเรียกว่าปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex)  

สกินเนอร ์(สุรางค ์โคว้ตระกูล.  2559: 190-191; อา้งอิงจาก Skinner. 1904-1990) 
ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนต ์(Operant conditioning) มีหลักการส าคัญท่ีมี 
ความเช่ือพื ้นฐานว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์เป็นประเภท Operant behavior ซึ่งสิ่งมีชีวิต 
(Organism) ทัง้คนและสตัวเ์ป็นผูเ้ริ่มท่ีจะกระท าตอ่ (operate) สิ่งแวดลอ้มของตนเอง และถา้ตอ้งการ
ให ้Operate behavior คงอยู่ตลอดไป จ าเป็นท่ีจะตอ้งใหแ้รงเสริม ซึ่งแรงเสริมจะสามารถถูกแบ่งได้
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) แรงเสริมบวก (Positive reinforcement) หมายถึง ค  าพดูหรือสภาพการณณ์ ์
ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมโอเปอแรนตเ์กิดขึน้อีก หรือสิ่งท่ีน่าจะเพิ่มความน่าจะเป็นไปไดข้องการเกิด
พฤติกรรมโอเปอแรนต ์2) แรงเสริมลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การเปล่ียนสภาพการณณ์์
หรือ เปล่ียนสิ่งแวดลอ้มบางอย่างก็อาจจะท าใหอิ้นทรียแ์สดงพฤติกรรมโอเปอแรนตไ์ด ้การใหแ้รงเสริม
แบง่ออกเป็นทัง้หมด 2 ชนิดคือ  

1. การให้แรงเสริมทุกครั้ง หมายถึง การให้แรงเสริมแก่ อินทรีย์ทุกครั้ง 
ท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรมท่ีก าหนด (Continuous reinforcement)  

2. การใหแ้รงเสริมเป็นครัง้คราว (Partial reinforcement) หมายถึง ไม่ตอ้งใหแ้รง
เสริมทุกครั้งท่ี อินทรีย์แสดงพฤติกรรม สกินเนอร์พบว่าการให้แรงเสริมทุกครั้งแม้ว่าจะช่วย 
ในระยะแรกของการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบโอเปอแรนต์ แต่ไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ ากับ 
การใหแ้รงเสรมิเป็นครัง้คราว ทัง้นีก้ารใหแ้รงเสริมเป็นครัง้คราวแบง่ออกเป็น 4 ประเภทยอ่ยดงันี ้ 
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2.1 การใหแ้รงเสริมตามช่วงเวลาท่ีแน่นอน (Fixed interval) หมายถึง 
การใหแ้รงเสริมโดยการก าหนดระยะเวลาหลงัจากผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีถูกเป็นครัง้แรก และ  
ครัง้ตอ่ๆ ไปไดอ้ยา่งแนน่อน ผูแ้สดงพฤตกิรรมสามารถจะคาดคะเนไดถ้กูวา่เม่ือไหรไ่ดร้บัแรงเสรมิ 

2.2 การใหแ้รงเสรมิตามชว่งเวลาท่ีไม่แน่นอนหรือไมส่ม ่าเสมอ (Variable 
interval) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีจะใหแ้รงเสริมครัง้แรกและครัง้ต่อๆ ไปไม่คงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ผูแ้สดงพฤตกิรรมจะไมส่ามารถทาย หรือคาดคะเนไดว้า่เม่ือไหรจ่ะไดร้บัแรงเสรมิ 

2.3 การให้แรงเสริมตามอัตราส่วนท่ีแน่นอนหรือคงท่ี (Fixed ratio) 
หมายถึง การใหแ้รงเสริมตามจ านวนครัง้ของพฤติกรรม โดยจดัเป็นอตัราส่วนท่ีคงท่ีระหว่างการ
สนองตอบท่ีไมไ่ดร้บัแรงเสรมิ กบัการสนองตอ่ท่ีไดร้บัแรงเสรมิ 

2.4 การใหแ้รงเสรมิตามอตัราส่วนท่ีไมแ่น่นอน (Variable ratio) หมายถึง
การให้แรงเสริมท่ีผู้แสดงพฤติกรรมไม่สามารถจะคาดคะเนไดถู้กว่าเม่ือไหร่จะไดร้ับแรงเสริม  
เป็นการใหแ้รงเสริมต่อพฤติกรรมตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลงไปเสมอ ผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะ
คาดคะเนหรือถ่ายไดว้า่เม่ือไหรจ่ะไดร้บัแรงเสรมิ 

ธอรน์ไดค ์(อารี พันธ์มณี.  2546: 212-216; อา้งอิงจาก Thorndike. 1874-1949) 
ไดก้ล่าวถึงการเรียนรูผ้่านทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยง (connectionism Theory หรือ bond theory หรือ 
S - R theory) อธิบายไว้ว่า การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดด้้วยการท่ีมนุษยห์รือสัตวไ์ดเ้ลือกเอาปฏิกิริยา
ตอบสนองเช่ือมต่อ (Connect) เขา้กับสิ่งเรา้อย่างเหมาะสม หรือการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ดว้ยการสรา้ง 
สิ่งเช่ือมโยงหรือพนัธะ (Bond) ระหวา่งสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง ทัง้นีก้ารเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีจะคอ่ยๆ สะสม
พอกพูนขึน้ทีละนอ้ยมากกว่าท่ีจะเกิดขึน้อย่างทันทีทนัใด ซึ่งธอรน์ไดคอ์ธิบายถึงการเรียนรูด้งักล่าว
เทียบกับเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and error) กล่าวคือเป็นการตอบสนอง 
เพ่ือจะแกปั้ญหาท่ีผูเ้รียนรูเ้ผชิญดว้ยการตอบสนองแบบเดาสุม่  

ทฤษฎีสมัพันธ์เช่ือมโยงไดอ้ธิบายกฎการเรียนรูท่ี้ส  าคญั 3 กฎดว้ยกันคือ กฎแห่ง
ความพอใจ (Law of effect) กฎการฝึกหดั (Law of exercise) และกฎความพรอ้ม (Law of readiness) 

1. กฎความพอใจ (Law of effect) หมายถึง ผลท่ีท าใหเ้กิดความพอใจ กล่าวคือ 
เ ม่ื อ อิ นทรี ย์ ไ ด้ รั บความพอใจ  จะท า ให้พั นธะหรื อสิ่ ง เ ช่ื อม โยง ระหว่ า งสิ่ ง เ ร้ า กั บ 
การตอบสนองอ่อนก าลงัลงหรืออาจกล่าวไดว้่าหากอินทรียไ์ดร้บัความพอใจจากผลของการกระท า
กิจกรรม ก็จะจบเกิดผลดีกับการเรียนรูท้  าใหอิ้นทรียอ์ยากเรียนรูเ้พิ่มเติมอีกและในทางตรงขา้มหาก
อินทรยีไ์ดร้บัผลท่ีไมพ่อใจก็จะท าใหไ้ม่อยากเรียนรูห้รือเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นผลเสียตอ่การเรียนรู  ้
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2. กฎการฝึกหัด (Law of exercise) หมายถึง หมายถึงการท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กหรือ
กระท าซ า้บอ่ยบอ่ยย่อมจะท าใหเ้กิดความสมบรูณถ์ูกตอ้งซึ่งกดนีเ้ป็นการเนน้ความมั่นคงระหว่างการ
เช่ือมโยงและการตอบสนองท่ีถูกตอ้งย่อมน ามาซึ่งความสมบูรณ์ กฎแห่งการฝึกหัด แบ่งออกเป็น 
2 ประเภทคือ 1) กฎแหง่การใช ้(Law of use) หมายถึง การฝึกฝนการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ 
ยอ่มท าใหเ้กิดพนัธะท่ีแน่นแฟ้นระหว่างสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง เม่ือบคุคลเกิดการเรียนรูไ้ดน้  าเอาสิ่งท่ี
ไดเ้รียนรูไ้ปใชอ้ยูเ่สมอ ก็จะท าใหเ้กิดการเรียนรูม้ั่นคงถาวรขึน้หรืออาจกลา่วไดว้า่ เม่ือไดเ้รียนรูส้ิ่งใดได้
น าไปใชอ้ยู่เป็นประจ า ก็จะท าใหค้วามรูอ้ยู่คงทนถาวรและไมลื่ม 2) กฎแหง่การไม่ใช ้(Law of disuse) 
หมายถึง การไม่ไดฝึ้กฝนหรือไม่ไดใ้ช ้ไม่ไดท้  าบ่อยๆ ย่อมท าใหเ้กิดความมั่นคงระหว่างสิ่งเรา้กับการ
ตอบสนอ ง อ่ อ นก า ลั ง ล ง ห รื อ ลดค ว าม เ ข้ ม ล ง  เ ม่ื อบุ ค คล ไ ด้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล้ ว 
แตไ่มไ่ดน้  าความรูไ้ปใชห้รือไม่เคยใช ้ยอ่มท าใหก้ารท ากิจกรรมนัน้ไม่ดีเท่าท่ีควร หรืออาจท าใหค้วามรู้
นัน้ลืมเลือนไปได ้

3. กฎความพร้อม (Law of readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือ 
ความมีวุฒิภาวะของผู้เรียนทางร่างกาย อวัยวะต่างๆ ในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทั้งพื ้นฐาน
ประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของ หู ตา ประสาทสมองกล้ามเนือ้ ประสบการณ์เดิมท่ีจะ
เช่ือมโยงกับความรูใ้หม่หรือสิ่งใหม่ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจต่อสิ่งท่ีจะเรียน ถ้าผู้เรียนมี 
ความพรอ้มตามองคป์ระกอบตา่งๆ ดงักล่าว ก็จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด ้ความพรอ้มจึงจ าแนก
ออกเป็น 3 สภาพดงันี ้1) เม่ือบุคคลพรอ้มไดก้ระท าก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจก็จะเกิดการเรียนรู ้
2) เม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะท าแล้วไม่ได้ท าก็ท าให้ไม่เกิดความพอใจและไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
3) เม่ือบคุคลไมพ่รอ้มตอ้งกระท าจะท าใหเ้กิดความไมพ่อใจและไมท่ าใหเ้กิดการเรียนรู ้

จากแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มพฤติกรรมนิยม สรุปว่า การเรียนรูเ้ป็นไป
เพ่ือสรา้งพฤติกรรมท่ีคาดหวังของผูส้รา้งการเรียนรู ้ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งความเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งเรา้กับการตอบสนองให้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งกระท าซ า้ๆ ดว้ยเทคนิคการเสริมแรง 
(Reinforcement) ในขณะเดียวกันผู้สรา้งการเรียนรูมี้บทบาทหน้าท่ีในการให้ผลย้อนกลับเก่ียวกับ
ความถกูตอ้งของการตอบสนองนัน้ๆ ดว้ยความสม ่าเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทในการเสรมิแรงของ
การใหผ้ลยอ้นกลบัแลว้ ยงัมุง่เนน้การใหแ้รงเสรมิเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมนัน้อย่างตอ่เน่ืองและถาวร  

1.4.2 แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  
ทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Constructivism หรือ Cognitive theory) เป็น 

ทฤษฎีซึ่งเนน้ท่ีองคป์ระกอบดา้นการสรา้งความคิด (Conceptual aspects) มากกว่าองคป์ระกอบดา้น
พฤติกรรม (Behavioral aspects) นักจิตวิทยากลุ่มนีอ้ธิบายการเรียนรูว้่าเป็นกระบวนการท างาน 
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ของสมอง เพ่ือใหเ้กิดความรู ้จดจ าความรู ้และน าความรูน้ัน้ไปใชแ้กปั้ญหา โดยมุ่งความสนใจไปท่ี
กระบวนการภายในสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู ้ (Perception) การจัดระเบียบความรู้ 
(Reorganization) การเก็บสาระความรู้ (Stored) ตลอดจนการน าสาระความรู้ท่ีเก็บไว้มาใช้ได้ 
(Retrieval) ซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีกลุ่มนีมี้แนวคิดพืน้ฐาน 4 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เกิดขึน้ 
เม่ือผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า สรา้งความเขา้ใจ และจะสรา้งความรูเ้ฉพาะนัน้ดว้ยตนเอง 2) ประสบการณ์
เดิมเป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วยใหก้ารเรียนรูมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 3) การมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมมี
ความส าคัญต่อการเรียนรู ้4) การจัดสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริงท าให้เกิด 
การเรียนรูท่ี้แทจ้ริงอย่างมีความหมาย (พาสนา จลุรตัน.์  2548: 142; สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 211) 
ประสบการณมี์ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการสรา้งความรูเ้น่ืองจากการเรียนรูข้องกลุ่มพทุธิปัญญานิยม 
ซึ่ง คลอสไมเออร ์(สุรางค ์โคว้ตระกูล.  2559: 220-223; อา้งอิงจาก Klauameier. 1969) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎี ดา้นการประมวลสารสนเทศของมนุษย ์ (Information process) ซึ่งเป็นการอธิบายถึง
กระบวนการท างานของการเกิดขึน้ของ ความจ าระยะยาว และระยะสัน้ ดว้ยขัน้ตอนการบันทึก
ผัสสะ (Sensory register) ซึ่งโดยปกติมนุษยแ์ต่ละบุคคลจะอยู่ท่ามกลางของสิ่งเรา้นานาชนิด 
โดยท่ีสิ่งเรา้จะมากระทบประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางกายสมัผสั และทาง
ปากหรือลิน้ ตวัอย่างเช่น นกัเรียนขณะอยู่ในหอ้งเรียนก็มีสิ่งเรา้หลายอย่าง  ครู เสียงครู หนงัสือ
เรียน กระดานด า แผ่นปา้ยพฤติกรรมตา่งๆ ของเพ่ือนนกัเรียน เป็นตน้ สิ่งเรา้ตา่งๆ เหล่านีจ้ะผ่าน 
“กระบวนการผัสสะ” ซึ่งมีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ดว้ยระยะเวลาท่ีสัน้มาก บางทีไม่ถึง 1 วินาที  
จะมีเพียงสิ่งเรา้บางประเภทเท่านัน้ท่ีผูเ้รียนเกิดความใส่ใจ และจะน าไปสู่กระบวนการเก็บผ่าน
ความทรงจ าจากการวิจัยเรื่องกระบวนการผัสสะพบว่า คนเราสามารถท่ีจะเก็บข้อมูลต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมากสดุเพียง 11 ถึง 12 อยา่ง ดว้ยระยะเวลาท่ีเก็บนัน้สัน้มาก แตก็่ยาวพอท่ีจะเขา้ไปอยู่ใน
ความทรงจ าระยะสัน้ กระบวนการท่ีขอ้มูลจะถูกน าเขา้ไปเก็บไวใ้นความทรงจ าระยะสัน้มีสอง
อยา่งคือ การรูจ้กั และความใสใ่จ 

การรู้จัก (Recognition) ขึน้กบัขอ้มลูจากการบนัทึกผสัสะ เลือกมาจากสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Bottom-up processing และอีกส่วนหนึ่งขึน้กับสมมุติฐานท่ีรับมาจากข้อมูล 
ในความทรงจ าระยะยาว ซึ่งเรียกว่า Top-down processing เช่น  ความสามารถท่ีจะรู้จักแมว 
เม่ือสงัเกตผูเ้รียนรูม้องเห็นแมว ผูเ้รียนรูจ้ะใชก้ารรูจ้กัลกัษณะตา่งๆ ของแมว เชน่ มีส่ีขา มีรูปรา่งคลา้ย
แมว หรือสตัวมี์ขนส่ีขา และนอกจากนีจ้ะตอ้งน าความคิดจากความจ าระยะยาวมาใชว้่า แมวโดยมาก
เป็นสตัวเ์ลีย้ง และมกัอยู่ตามบา้นคน เป็นตน้ การรูจ้กัค  าตา่งๆ ในระหว่างนี ้อาจขึน้กบัความสามารถ
ในความเข้าใจด้านการสะกดค า และการใช้ภาษาของผู้เรียนรู้ รวมถึงความถ่ีของค าท่ีใช้ใน
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ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะขึน้อยู่กับกฎเกณฑข์องภาษาดว้ย จะเห็นว่ากระบวนการรูจ้ัก (Recognition) 
จะมีประสิทธิภาพก็ตอ่เม่ือ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะใชแ้หลง่ขอ้มลูทกุท่านท่ีตนมีอยู่ 

การใส่ใจ (Attention) แม้ว่าคนเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าท่ี
หลากหลายท่ีเขา้มากระทบประสาทสมัผสัของเราอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งท่ีจะบนัทึกผสัสะจะเลือกเพียง 1 ใน 3 
เพียงเทา่นัน้ ตอ่จากนัน้ระบบการประมวลความทรงจ าจะคดัเลือกเพียงบางอย่างเขา้ไปในความทรงจ า
ระยะสัน้ ซึ่งความใส่ใจช่วยใหค้นเราเลือกสิ่งเรา้ท่ีจะเขา้สู่อวยัวะรบัมือรบัสมัผสั หรือความใส่ใจจะช่วย
ในขัน้ความจ าระยะสั้นโดยใส่ใจในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ กล่าวโดยรวมสรุปว่าการใส่ใจเป็น
กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ ท่ีท าหนา้ท่ีทัง้คดัเลือกสิ่งท่ีบุคคลใหค้วามสนใจเขา้ไปเก็บในระบบ
ความทรงจ า ในขณะเดียวกนัก็ไดล้ะทิง้สิ่งเรา้อ่ืนๆ ใหอ้อกไปจากระบบความทรงจ าเช่นกนั 

ความจ าระยะส้ัน (Short-term Memory หรือ STM) มีความส าคัญต่อสิ่งท่ีจะ
เรียนรูม้าก เม่ือขอ้มลูท่ีเลือกแลว้ผ่านเขา้อวยัวะสมัผสัก็จะเขา้ไปที STM แตจ่ะคงอยู่ไดด้ว้ยระยะเวลา
ท่ีจ ากดั จงึถกูเรียกว่าเป็นความจ าระยะสัน้ ตวัอยา่ง STM ซึ่งทกุคนเคยมีประสบการณ ์เชน่ การจ าเลข
หมายโทรศพัทจ์ากแหลง่ขอ้มลู บางบคุคลอาจจะจ าไดไ้ม่ถึง 10 ตวัเลขก็ตอ้งกลบัมาเปิดดใูหม ่หรือใน
กรณีท่ีโทรศพัทไ์มไ่ดถ้กูตอ่สายอาจจะตอ้งกลบัไปดใูหม่เท่านัน้ นกัจิตวิทยาเก่ียวกบัเรื่องความจ าระยะ
สัน้พบว่า อย่างมากบุคคลจะจ าไดเ้พียง 15 ถึง 30 วินาที ซึ่งในบางส านกัคิดจะเรียกว่าเป็น ความจ า
ขณะท างาน (Working Memory) เพราะเป็นความจ าเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราจะตอ้งการใชใ้นขณะหนึ่ง ในช่วง
ท่ีก าลงัท างานประมวลสาระสนเทศเท่านัน้ STM ของแตล่ะบุคคลก็จะมีความสามารถจ ากัด ซึ่งการท่ี
จะให้เกิดความจ าขณะท างานได้ดีมากขึน้ จ  าเป็นทีผู้เรียนรู้ต้องใช้วิธีการทวนซ า้ๆ หลายๆ รอบ 
เพ่ือตอกย า้ให้กระบวนการสร้างความจ าได้บันทึกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าระยะยาว  
เพ่ือใชใ้นการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะไดก้ลา่วอยา่งเป็นภาพกวา้งตอ่ไป 

ความจ าระยะยาว (Long-term Memory หรือ LTM) ถา้ตอ้งการเก็บขอ้มลูท่ีรบัเขา้
มาในความจ าระยะสัน้ไว้ใชภ้ายหลังอีกขอ้มูลนั้นจะตอ้งประมวลและเปล่ียนรูปจาก STM ไปใชใ้น 
LTM กระบวนการท่ีใชเ้รียกว่าการเขา้รหสั ซึ่งอาจจะเกิดขึน้โดยการท่องซ า้ๆ หลงัจากขอ้มูลท่ีเขา้มา 
ท่ี STM และการท่องจ าอย่างไม่ใช้ความคิด (Rote Learning) เช่น การท่องสูตรคูณท่องซ า้ๆ หลาย
หลายครัง้ ก็จะเขา้ไปเก็บในความจ าระยะยาว ซึ่งเป็นความจ าท่ีถาวรนอกจากการท่องซ า้จะช่วยสิ่งท่ี
เรียนรูใ้หไ้ปเก็บใน LTM แลว้ยังมีวิธีกระบวนการขยายความคิด (Elaborative operations process) 
ท่ีใชใ้นการเรียนรูส้ิ่งท่ีมีความหมาย (Meaningful Learning) คือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพยายามท่ีจะน า
ความสัมพันธ์ของสิ่งท่ี เรียนรู้ใหม่กับสิ่งท่ี เคยเรียนรู้มาก่อน  ท่ีเก็บอยู่ใน LTM แล้ว ซีเกลอร ์
(สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 211; อา้งถึงใน Siegler. 1983) กล่าวว่าสิ่งท่ีเราเคยเรียนรูม้าก่อนและเก็บ
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ไวใ้น LTM จะมีอิทธิพลตอ่สิ่งท่ีเราจะเรียนรูใ้หม ่นอกจากนีถ้า้ผูเ้รียนรูจ้กัใชก้ระบวนการขยายความคิด
ก็จะช่วยความจ าไดม้าก ปัญหามีอยู่ว่าเม่ือข้อมูลเข้าไปเก็บไวใ้น LTM แลว้จะอยู่ไดเ้ป็นเวลานาน
เท่าไหร่ ในเรื่องนีก้ารวิจยัปัจจุบนัยังไม่ไดใ้หค้  าตอบท่ีแน่นอนอาจจะใชเ้วลาหลายนาทีหรือหลายปี 
ซึ่งวิธีคิดในการประมวลขอ้มลูข่าวสารจะขึน้อยู่กับกระบวนการใส่ใจและกระบวนการรูจ้กัสิ่งแวดลอ้ม
รอบรอบตัวเรามีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยเลือกสิ่งแวดล้อมเข้าไปเก็บใน
ความจ าระยะสัน้ และจะมีขัน้ตอนช่วงระยะเวลาท างาน ซึ่งผูเ้รียนรูจ้ะรูจ้กัใชก้ารทบทวนเรียบเรียงและ
รวบรวมผสมผสาน และขยายความ โดยการเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีเคยเรียนรูม้าแลว้และน าเขา้รหัสและ
ประมวลขอ้มูลข่าวสารเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว และสามารถเรียกมาใชไ้ด ้ในขัน้การรบัรูค้นเราจะ
เลือกรบัรูแ้คเ่พียงส่วนหนึ่งของสิ่งเรา้ ท่ีไดร้บัในการบนัทึกผสัสะและการรบัรูข้ึน้กับประสบการณแ์ละ
ทศันะคตติอ่สิ่งเรา้ของผูเ้รียน 

 บรูเนอร ์(สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 213-214; อา้งอิงจาก Bruner. 1915)ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีดา้นการเรียนรูโ้ดยการคน้พบ (Discovery approach) หมายถึงการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือ
ผูเ้รียนไดป้ระมวลขอ้มูลข่าวสารจากการท่ีมีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้มและส ารวจสิ่งแวดลอ้ม ทฤษฎี
กลุ่มนีเ้ช่ือว่าการรบัรูข้องมนุษยเ์ป็นสิ่งท่ีเลือกหรือสิ่งท่ีรบัรูข้ึน้กับความใส่ใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อสิ่งนัน้ๆ 
การเรียนรูจ้ะเกิดจากการคน้พบ เน่ืองจากผูเ้รียนมีความอยากรูอ้ยากเห็น ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
พิธีกรรมส ารวจสภาพสิ่งแวดลอ้มและเกิดการเรียนรูโ้ดยการคน้พบขึน้ แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการ
เรียนรูโ้ดยการคน้พบคือ 1) การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มดว้ยตนเอง 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลของการปฏิสมัพนัธ ์นอกจากจะเกิดขึน้ในตวัของผูเ้รียนแลว้ ยงัจะเป็นผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสิ่งแวดลอ้มดว้ย 2) ผูเ้รียนแตล่ะคนมีประสบการณแ์ละพืน้ฐานความรูแ้ตกต่าง
กนั การเรียนรูจ้ากเกิดขึน้จากการท่ีผูเ้รียนสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีพบใหม่กบัประสบการณแ์ละ
มีความหมายใหม่ 3) พฒันาการทางเชาวปั์ญญาจะเห็นไดช้ดัโดยท่ีผูเ้รียนสามารถรบัสิ่งเรา้ท่ีใหเ้ลือก
ไดห้ลายหลายอย่างพรอ้มๆ กนั ทัง้นีบ้รูนเนอรไ์ดน้  าเสนอวิธีการท่ีผูเ้รียนใชเ้ป็นเครื่องมือในการคน้พบ
ความรู ้3 วิธีดงัตอ่ไปนี ้1) วิธีการท่ีเรียกว่า เอนแอคทีป (Enactive mode) ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บั
สิ่งแวดลอ้ม โดยการสมัผสัจบัตอ้งดว้ยมือผลกัดงึ รวมทัง้การท่ีเด็กใชป้ากกบัวตัถสุิ่งของท่ีอยู่รอบๆ ตวั 
ขอ้ส าคญัท่ีสุดก็คือเป็นการกระท าของเด็กเอง 2) วิธีการท่ีเรียกว่า ไอคอนนิค (Iconic mode) เม่ือเด็ก
สามารถท่ีจะสรา้งจินตนาการหรือมโนภาพ (Imagery) ขึน้ในใจได ้ก็จะสามารถท่ีจะรูจ้ักโลก โดย 
Iconic mode เดก็วยันีจ้ะใชรู้ปภาพแทนของจรงิโดยไมจ่  าเป็นจะตอ้งแตะตอ้งสมัผสัของจรงิ นอกจากนี้
เด็กจะสามารถรูจ้กัสิ่งของจากภาพ แมว้่าจะมีขนาดและสีท่ีเปล่ียนไป เด็กท่ีมีอายปุระมาณ 5-8 ปี จะ
ใช ้Iconic mode 3) วิธีการใชส้ัญลักษณ ์(Symbolic mode) วิธีการนีผู้เ้รียนจะใชใ้นการเรียนรู้ เม่ือ
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ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีจะเขา้ใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรมหรือความคิดรวบยอดท่ีซบัซอ้นและเป็นนามธรรม
จงึสามารถท่ีจะสรา้งสมมตุิฐาน และพิสจูนว์า่สมมตุฐิานถกูหรือผิดได ้

โคหเ์ลอร ์(พาสนา จุลรตัน.์  2548: 143; อา้งอิงจาก Wolfgang Köhler. 1920) หนึ่ง
ในนกัจิตวิทยากลุม่เกสตลัท ์(Gestalt Psychologist) ไดน้  าเสนอแนวคิดเรื่อง การคดิแกปั้ญหาดว้ยการ
หยั่งเห็น ซึ่งเป็นการอธิบายถึงกระบวนการพทุธิปัญญา (Cognitive process) ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการคิด
แกปั้ญหา โดยโคเลอรเ์ช่ือว่าหลกัการเรียนรูท่ี้ดีย่อมเกิดจากการจดัสิ่งเรา้ต่างๆ มารวมกัน ใหเ้กิด
การรบัรูโ้ดยส่วนรวมก่อน แลว้จึงแยกวิเคราะหเ์พ่ือเรียนรูส้่วนใหญ่ทีละส่วนต่อไป นอกจากนีย้งั
กล่าวถึงการเรียนรูว้่า ถา้จะใหบ้คุคลเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ตอ้งมีประสบการณเ์ดิม การเรียนรูเ้กิดขึน้
ใน2 ลกัษณะดงันี ้1) การรบัรู ้(Perception) เป็นการตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัส
ดว้ยอวยัวะรบัสมัผสัทัง้ 5 คือ ห ูตา จมกู ลิน้และผิวหนงั และการตีความนีม้กัอาศยัประสบการณ์
เดิมดังนั้นบุคคลแต่ละคนรับรูส้ิ่งเรา้เดียวกันแตกต่างกันไดแ้ต่ประสบการณเ์ดิมของแต่ละคน  
2) การเรียนรู้โดยการหยั่ ง เห็น ( Insight learning) เป็นการอธิบายการเรียนรู้ท่ีอธิบายถึง
กระบวนการพทุธิปัญญา (Cognitive process) ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการคิดแกปั้ญหา เม่ือใดก็ตามท่ี
ผูเ้รียนเผชิญกบัสถานการณท่ี์เป็นปัญหา ผูเ้รียนก็จะพยายามสรา้งความสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ 
จากองคป์ระกอบย่อยของสถานการณท่ี์เป็นปัญหานัน้ จนในท่ีสดุผูเ้รียนสามารถมองเห็นแนวทาง
ว่าจะแก้ปัญหานั้นๆ ไดอ้ย่างไร โคเลอร ์เรียกการเรียนรูก้ารแก้ปัญหาลักษณะนีว้่าการเรียนรู  ้
โดยการหยั่งเห็น (Insight)  

วีกอตสกี้ (Gredler Margaret E.  1992: 243-256; อ้างอิงจาก Vygotsky. 1924)
อธิบายว่าการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือผูเ้รียนรูมี้ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมกับผูใ้หญ่ เช่น พ่อ แม่ ครู 
หรือเพ่ือน ในขณะท่ีเด็กอยู่ในภาวะสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural context) ในกระบวนการ
เรียนรู ้และพฒันาการเชาวปั์ญญาของผูเ้รียนรูจ้ะเปล่ียนสิ่งเรา้ท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม
เข้าไว้ภายในใจโดยอาศัยกลไกกลาง (Mediation means) เป็นเครื่องช่วยเช่ือมโยงสิ่งเรา้ภายนอก 
ในสภาวะสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งท่ีมีอยู่เดิมภายในใจ กลไกการท่ีใช้ คือ เครื่องมือ (Tool) 
และเครื่องหมาย (Sign) ซึ่งวีกอตสกี้ให้ความหมายของเครื่องมือว่าเป็นสิ่งท่ีเด็กใช้เพ่ือช่วยใน 
การท างานใหส้มัฤทธ์ิผลตามความตอ้งการ เช่น ใชเ้กา้อีต้อ่เพ่ือช่วยในการหยิบของท่ีอยู่สงูเอือ้มไม่ถึง 
ส่วนเครื่องหมายใหค้วามหมาย แบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) Indexical Sign หมายถึง เครื่องหมายท่ีชี ้
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตเุชิงผล เช่น ควนัไฟเป็นเครื่องหมายของไฟ 2) Iconic Sign หมายถึง เครื่องหมาย
ท่ีเป็นภาพแทนความหมายสิ่งตา่งๆ เชน่ เครื่องหมายจราจร แทนหา้มกลบัรถหรือเครื่องหมายหา้มจอด 
เป็นต้น 3) Symbolic Sign หมายถึง เครื่องหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมช่วยใน 
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การคิดการแก้ปัญหา เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์ ได้แก่ ภาษาและการใช้สัญลักษณ์ในวิชา
คณิตศาสตร ์ซึ่งวีกอตสกีเ้ช่ือว่า การใชเ้ครื่องหมายแตล่ะชนิด เป็นเครื่องสะทอ้นถึงระดบัเชาวปั์ญญา
ผู้ท่ีสามารถใช้เครื่องหมายแทนสัญลักษณ์ แทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมช่วยในการคิด จะเป็นผู้ท่ีมี
พฒันาการเชาวปั์ญญาสงู ดว้ยหลกัการดงักล่าว วีกอตสกีไ้ดน้  าเสนอการเรียนรูผ้่านทฤษฎีวฒันธรรม
ทางสงัคมของวีกอตสกี ้โดยวีกอตสกีต้ัง้สมมติฐานว่าทัง้มนุษยแ์ละสัตวมี์กระบวนการสืบทอดทาง
ชีววิทยา (Biological heritage) เป็นตวัก าหนดพฒันาการขัน้พืน้ฐานทางสมองประกอบไปดว้ยการรบัรู ้
(Perception) การจ าอย่างง่าย (Simple memory) และความสนใจโดยธรรมชาติ ( Involuntary 
attention) ต่อมาเม่ือมนุษยรู์จ้ักพัฒนาเครื่องมือขึน้ใช ้รูจ้ักประดิษฐ์สัญลักษณข์ึน้ใชใ้นการส่ือสาร 
รูจ้กัสรา้งและใชส้ิ่งเรา้ในฐานะเครื่องมือในการส่ือสาร สญัลกัษณท่ี์ว่าคือภาษา ภาษาและการสืบทอด
ท าให้มนุษย์พัฒนาการตัวเองจกขั้นพื ้นฐานสู่ขั้นสูง และยิ่ งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่ งขึ ้น 
ประกอบดว้ย การรบัรูท่ี้จดัเป็นกลุ่ม (Categorical perception) การจ าเชิงเหตผุล (Logical memory) 
การคิดเชิงนามธรรม (Abstract thought) การเลือกอย่างรอบคอบ (Selective attention) และการรูค้ิด 
(Cognition) กล่าวคือ การท างานท่ีซบัซอ้นทางสมองถูกพฒันาขึน้โดยผ่านการมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคล
และการใชร้ะบบสัญลักษณ์ควบคุมและก ากับจากสมมติฐานท่ีกล่าวมา จึงสรุปไดว้่าพัฒนาการท่ี
ซบัซอ้นทางสมองเก่ียวขอ้งกับกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกัน 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการเรียนรู้
ภาษาและระบบสญัลกัษณ ์และ 2) กระบวนการเรียนรูท่ี้จะใชภ้าษาและระบบสญัลกัษณก์ ากับและ
ควบคมุการคิดของมนุษย ์โดยมีหลกัการ 2 ขอ้เป็นตวัอธิบายการเปล่ียนแปลงการท างานของสมอง
จากขัน้พืน้ฐานไปสูข่ัน้ท่ีซบัซอ้นคือ 

หลักการข้อท่ี  1 เรียกว่า กฎทั่ วไปของการพัฒนาการทางพันธุ กรรม 
(The general law of genetic development) หมายถึง การท างานท่ีสลับซับซ้อนทางสมองทั้งหมด 
มีจุดก าเนิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลกับบุคคล ท่ีเรียกว่าจิตวิทยาระหว่างบุคคล  
(Inter-psychological) จากนัน้บุคคลจะค่อยๆ ไดม้าซึ่งความหมายและกลายเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ภายใน 
ตวับุคคลเรียกว่าจิตวิทยาภายในตนเอง (Intra-psychology) นั่นคือความสัมพันธ์ท่ีมีในสมองของ
บคุคลครัง้หนึ่งเคยเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลมาก่อน 

หลักการข้อท่ี 2 เรียกว่า กระบวนการสร้างความหมาย (The process of 
signification) หมายถึง มนษุยใ์ชภ้าษาในการจดัระบบการรบัรู ้สรา้งการใหค้วามหมายทั่วไปและสิ่งท่ี
เป็นนามธรรมขึน้โดยการจัดกระท ากับสญัลกัษณค์วามจ าง่ายๆ และกลายเป็นความจ าเชิงเหตุผลท่ี
เป็นระบบ และเม่ือมีการพฒันาการสงูสดุมนษุยจ์ะสามารถควบคมุการจ าแนกและความสนใจ โดยใช้
สิ่งเรา้ท่ีก าหนดขึน้เองและพัฒนาต่อยอด นอกจากนีพ้ฒันาการของกระบวนการทางสมองระดับสูง 
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ยงัขึน้อยูก่บัการเรียนรูท่ี้ใชส้ิ่งเรา้และสญัลกัษณช์่วยควบคมุการด าเนินการภายในสมองท่ีสลบัซบัซอ้น 
การรวมกนัระหว่างภาษากบัการท ากิจกรรมจะสรา้งพฒันาการทางปัญญาท่ีเป็นนามธรรมขึน้  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ดา้นการเรียนรูก้ลุ่มพุทธิปัญญานิยม สรุปว่า ความรูจ้ะ
เกิดขึน้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนรูไ้ดป้ฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มท่ีประกอบไปดว้ยผูค้น สงัคมและวฒันธรรม  
ท่ีมีความหลากหลาย และได้สร้างพันธะเช่ือมโยงความสัมพันธ์จากองค์ประกอบย่อยของ
สิ่งแวดลอ้ม ผา่นการตีความหรือแปลความหมายจากประสบการณเ์ดมิเน่ืองจากการรบัผสัสะและ
การให้คุณค่าของผู้เรียนรู้  จากนั้นจึงสร้างความรู้ท่ีน  ามาซึ่งค  าตอบอย่างเป็นกระบวนการ  
โดยเฉพาะในชว่งเวลาของของการแกไ้ขปัญหาสถานการณ ์ซึ่งความรูท่ี้เกิดขึน้เน่ืองจากการเรียนรู้
จะไม่ไดเ้กิดขึน้เฉพาะต่อผูเ้รียนรูเ้ท่านัน้ หากแตย่งัเขา้ไปสรา้งการเปล่ียนแปลงใหแ้ก่สิ่งแวดลอ้ม  
ท่ีผูเ้รียนรูเ้ขา้ไปปฏิสมัพนัธด์ว้ย   ทัง้นีก้ารเรียนรูใ้นอดีตจะมีอิทธิพลตอ่วิธีการท่ีจะเรียนรูใ้นปัจจบุนั 
และอนาคต โดยผู้เรียนรู้จะสร้างพันธะเช่ือมโยงวิธีเรียนรู้ใหม่กับสิ่งท่ีเรียนรู้มาแล้ว อันเป็น 
สว่นส าคญัอยา่งย่ิงท่ีจะชว่ยใหเ้กิดความสมัฤทธ์ิผลในการเรียนรู ้

1.4.3 แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
บันดูรา (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2559: 236-239; อ้างอิงจาก Bandura. 1963) 

ไดก้ล่าวถึง การเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning theory) หมายถึง 
การเรียนรูท่ี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียน และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งทัง้ผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสัง เกต 
(Observational learning)  หรือการ เ ลียนแบบจาก ตัวแบบ (Modeling)  ส าหรับตัวแบบ 
ไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีชีวิตเทา่นัน้ แตอ่าจจะเป็นตวัแทนทางสญัลกัษณ ์เชน่ ภาพยนตร ์หรือ
อาจจะเป็นรูปภาพการต์ูนหนังสือก็ได ้นอกจากนีค้  าบอกเล่าดว้ยค าพูดหรือข้อมูลท่ีเขียนเป็น  
ลายลกัษณอ์กัษรเป็นตวัแบบได ้การเรียนรูโ้ดยการสงัเกตไมใ่ช่การลอกจากสิ่งท่ีสงัเกต โดยผู้ เรียน
ไม่คิด และคุณสมบัติของผู้เรียนจึงมีความส าคัญ โดยความคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญามีดงันี ้ 

1. การปฏิสัมพันธ์ของอินทรียแ์ละสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคญัของการเรียนรู้ 
และถือวา่การเรียนรูก็้เป็นผลของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้ม โดยผูเ้รียนและสิ่งแวดลอ้ม
มีอิทธิพลต่อกันและกัน บนัดรูาไดถื้อว่าทัง้บุคคลท่ีตอ้งการจะเรียนรูแ้ละสิ่งแวดลอ้มเป็นสาเหตุของ
พฤตกิรรมและไดอ้ธิบายการปฏิสมัพนัธ ์ดงันี ้
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B = พฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบคุคล 
P = บคุคล (ตวัแปรท่ีเกิดจากผูเ้รียน เชน่ ความคาดหวงัของผูเ้รียน) 
E = สิ่งแวดลอ้ม  

2. การเรียนรู ้(Learning) และการกระท า (Performance) มีความแตกต่างกัน 
เพราะคนอาจจะเรียนรูไ้ดห้ลายอย่างแตไ่ม่ตอ้งกระท าก็ได ้เป็นตน้ว่า นิสิตและนกัศกึษาทกุคนท่ีก าลงั
อ่านต ารานีค้งจะทราบว่า การโกงในการสอบนัน้มีพฤติกรรมอย่างไร แตน่ิสิตนกัศกึษาเพียงนอ้ยคนท่ี
จะท าการโกงจรงิๆ ซึ่งพฤตกิรรมของมนษุยส์ามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

2.1 พฤติกรรมสนองตอบท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ผูซ้ึ่งแสดงออกหรือกระท า
สม ่าเสมอ 

2.2 พฤตกิรรมท่ีเรียนรูแ้ตไ่มเ่คยแสดงออกหรือกระท า  
2.3 พฤตกิรรมท่ีไมเ่คยแสดงออกทางการกระท า เพราะไมเ่คยเรียนรูจ้รงิๆ  

3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ไม่มีความคงตัวอยู่เสมอ ทั้งนีเ้ป็นเพราะสิ่งแวดล้อม
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และทัง้สิ่งแวดลอ้มและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั เช่น เด็กท่ีมีพฤติกรรม
กา้วรา้วก็มีความคาดหวงัว่าผูอ่ื้นจะแสดงพฤติกรรมแบบนัน้ต่อตนเองดว้ย ความคาดหวงันีก็้ส่งเสริม
ใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมก้าวรา้ว ซึ่งจะเกิดผลท่ีตามมาคือ เพ่ือนคนอ่ืนของเด็ก (แมว้่าจะไม่ก้าวรา้ว) 
ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองแบบก้าวรา้วดว้ย และเป็นเหตุใหเ้ด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวรา้วย่ิงแสดง
พฤตกิรรมกา้วรา้วมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นการย า้ความคาดหวงัของตน  

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี การเรียนรูก้ลุ่มสงัคมเชิงพุทธิปัญญานิยม 
สรุปวา่ ความรูจ้ะเกิดขึน้ เม่ือผูเ้รียนรูไ้ดค้น้พบและสงัเกตผ่านตวัแบบ (Modelling) ซึ่งเป็นการยกระดบั
การสงัเกตบุคคลดว้ยความใส่ใจอย่างมีเป้าหมายในการเรียนรู ้จากพฤติกรรมหรือการกระท าของตวั
แบบท่ีผูเ้รียนรูไ้ดมี้โอกาสปฏิสมัพนัธจ์ะท าใหผู้ส้งัเกตสามารถเรียนรูไ้ดว้่า พฤติกรรมใดท่ีตนควรน าไป
เป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ และพฤติกรรมใดควรละเวน้ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการภายในของบุคคล 
ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีดา้นการเรียนรู้กลุ่มสังคมเชิงพุทธิปัญญา แยกการเรียนรูก้ับการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมออกจากกนั กล่าวคือ หลงัจากเรียนรูแ้ลว้ ผูเ้รียนรูอ้าจมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทนัที 
เพราะผูเ้รียนรูมี้โอกาสในการแสดงพฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรูน้ัน้ แต่ในบางครัง้อาจตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ่ง 
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จึงจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือบางทีพฤติกรรมของบุคคลอาจไม่มีการเปล่ียนแปลงก็มี 
ความเป็นไปได ้

 
2. แนวคิด ทฤษฎี ด้านความคิดสร้างสรรค ์ 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ในงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์
ในการวิจยั 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นการประมวลเอกสารวรรณกรรมดา้นความคดิสรา้งสรรค์
เพ่ือรบัรองคณุลกัษณะของกลุม่เปา้หมายวา่เป็นไปตามแนวคดิท่ีบง่ชีใ้หเ้ห็นถึงคณุลกัษณะของคน
ท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์และประการส าคญัตอ่มาคือการสรา้งความไวเชิงทฤษฎีเพ่ือใหผู้ว้ิจยัไดน้  า
แนวคิดดา้นองคป์ระกอบ และกระบวนการเรียนรูข้องความคิดสรา้งสรรค ์ในการเขา้ไปคน้หา จดั
กลุ่ม รวมถึงอภิปรายผล ขอ้มูลจากภาคสนามท่ีมีความสลับซับซอ้นภายใตเ้ง่ือนไขส าคญัและ
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ Move World Together ต่อการประกอบสร้างเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรคไ์ด ้

 
2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking)  

ความคิดสรา้งสรรค ์ภาษาอังกฤษใช้ค  าว่า “Creation” ซึ่งมีท่ีรากศพัทม์ากจากค าว่า 
“Creatus” อนัหมายถึง เพ่ือความเจริญงอกงาม ในอดีตของโลกยุคตะวนัตกสมยักรีกโบราณและและ
โลกตะวนัออกอย่างสมยัอารยธรรมอินเดียมีความเช่ือว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์กิดจากอ านาจเทพเจา้ท่ี
ด  าริผ่านมนษุยด์ว้ยวตัถปุระสงคบ์างอย่าง ตอ่มาความกลบัปรากฏในความเช่ือในสมยัของอริสโตเติล้
พูดถึ งความคิ ดสร้างสรรค์มี ความสัมพันธ์ กั บความเพ้อ ฝั น การคลุ้มคลั่ ง  และจิ ต ท่ี 
บา้คลั่ง ในขณะท่ีพวกโรมันกลับใหค้วามส าคญัไปในทางอจัฉริยภาพในดา้นอ านาจและการจัดการ 
และเช่ือว่าความสามารถนีส้่งผ่านมาทางเพศชายจากสายโลหิต (อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์ 2553: 136) จะ
เห็นว่าแต่ เดิมความคิดสร้างสรรค์ผูกโยงเ ก่ียวกั บความเช่ือ และอ านาจผ่ านเพศชาย  
ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันกลับปรากฏอยู่ในศาสตรแ์ห่งการรู ้คิดซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพด้านหนึ่งของ
พฤตกิรรมมนษุย ์ทัง้นีน้กัจิตวิทยาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวอ้ย่างหลากหลายดงันี ้

กิลฟอรด์ (Guilford Joy Paul.  1967: 6-7) สรุปแนวคิดเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรค์
ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นศักยภาพทางสมองท่ีลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
Thinking) คือ สามารถคิดได้กว้างไกล หลายทิศทาง และหลายแง่มุม ซึ่งความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องตวั (Fluency) ความยืดหยุ่น
ในการคดิ (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
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ทอแรนซ ์(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์  2553: 142; อ้างอิงจาก Torrance. 1966) ไดใ้ห้
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ในเชิงความเป็นกระบวนการของความไวต่อปัญหา และ  
การมองเห็นสิ่งผิดปกติในความผสมกลมกลืนของสิ่งต่างๆ อีกทัง้ยงัรวมถึงการตัง้สมมติฐานเก่ียวกับ
ความไมป่กตินัน้ๆ และเริ่มทดสอบมนั จนสามารถพงึพอใจตอ่ค าตอบในการตัง้สมตฐิานครัง้นัน้ๆ  

การด์เนอร ์ (ลักขณา สริวัฒน์.  2558: 157; อ้างอิงจาก Gardner.1993) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องความความสามารถของมนุษย์ท่ีไปสู่สิงใหม่  
และท าใหเ้กิดผลผลิตทางเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถประดิษฐ์คิดคน้ตา่งๆ  

ออสบอรน์ (อารี พนัธม์ณี.  2546: 153; อา้งอิงจาก Osborn. 1957) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นจินตนาการประยุกต ์(applied imagination) คือเป็นจินตนาการท่ีมนุษย์
สรา้งขึน้เพ่ือแก้ปัญหาท่ีมนุษยป์ระสบอยู่ โดยทั่วไปความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะส าคัญของ
ความคดิสรา้งสรรค ์ในการน าไปสู่ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชน ์

ส่วนงานวิชาการรวมถึงนักวิชาการได้ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี ้ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534: 2) ไดส้รุปความหมายของความคิดริเริ่มสร้างสรรคว์่า 
หมายถึงความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธข์องสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเรา้เป็นตวักระตุน้ท าใหเ้กิด
ความคิ ด ใหม่ ต่ อ เ น่ื อ งกั น ไปและความคิ ดสร้ า งส ร รค์ นี ้ป ระกอบด้ว ยความคล่ อ ง 
ในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดท่ี เป็นของตนเองโดยเฉพาะ หรือความคิดริ เริ่ม 
จากค าจ ากดัความของนกัวิชาการตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้พอสรุปเป็นประเด็นได ้ดงันี ้

1. ความคิดสรา้งสรรค ์เกิดจากจินตนาการท่ีตัง้อยู่บนสมมติฐานของความเป็นไปได ้
และตอ้งควบคูไ่ปกบัความพยายาม 

2. ความคิดสร้างสรรคจ์ะเน้นท่ีความแปลกใหม่  หรือความคิดริเริ่มท่ีมีคุณค่า 
ต่อสงัคมส่วนรวม ค าว่าคณุค่าอาจพิจารณาไดห้ลายแง่ เช่น ความคิดท่ีช่วยแกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิต หรืออาจเป็นคณุคา่ในแง่นามธรรมและสุนทรียะ (Aesthetic) เช่น บทกวีท่ีท าใหผู้อ้่านมีความสุข 
ท าใหเ้กิดเป็นความคิดใหม่ เห็นสัจธรรมของชีวิต ทราบว่าการมีชีวิตอย่างมีคุณค่าควรด าเนินชีวิต
อย่างไร เป็นตน้ ส่วน อารี พันธ์มณี (2543: 6) ไดก้ล่าวถึงความคิดสรา้งสรรคว์่าเป็นกระบวนการ 
ทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่การคิด คน้พบสิ่งแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแตง่
ความคิดเดิมผสมผสานใหเ้กิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์คิดคน้พบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด
ทฤษฎีหลกัการไดส้  าเร็จ ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้ไดนี้ม้ิใช่เพียงแตค่ิดในสิ่งท่ีเป็นไปได ้หรือสิ่งท่ี
เป็นเหตเุป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคญัยิ่งท่ีจะก่อใหเ้กิด
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ความแปลกใหม่ แตต่อ้งควบคูไ่ปกบัความพยายามท่ีจะสรา้งความคิดฝันหรือจินตนาการใหเ้ป็นไปได ้
หรือท่ีเรียกวา่เป็นจินตนาการประยกุตน์ั่นเอง จงึจะท าใหเ้กิดผลงานการคิดสรา้งสรรคข์ึน้ 

จากการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของความคิดสรา้งสรรคด์งันี ้ความคิด
สรา้งสรรค ์ หมายถึง กระบวนการเฉพาะตนท่ีแสดงศักยภาพด้านหนึ่งของสมองโดยมีสิ่งเร้าเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดการประกอบสรา้งสิ่งใหม่ทางความคิด เป็นไปเพ่ือการแกปั้ญหาภายใตเ้ง่ือนไขของ
สถานกา รณ์หรื อบริ บทแวดล้ อม ท่ี ผู้ คิ ด รั บ รู ้ แ ละ ตี ความ  โดยความคิ ดสร้ า งส ร รค์ 
มีคุณลักษณะท่ีแสดงเห็นถึงความพยายามเปล่ียนแปลงไปจากรูปลักษณ์เดิม หรือการก าเนิด
รูปลกัษณใ์หม่ภายใตก้รอบแห่งการคิดและประสบการณเ์ดิมของผูค้ิด ผลงานของความคิดสรา้งสรรค์
จึงมีความสามารถท่ีจะเป็นตน้แบบ และเป็นแรงบนัดาลใจต่อผูท่ี้พบเห็นในการต่อยอดหรือพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคต์อ่ไป 

 
2.2 องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์ 

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นี ้ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้าง 
ทางสตปัิญญาของ กิลฟอรด์ (Guilford) ซึ่งเช่ือวา่ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิด
ได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือท่ี เรียกว่า คิดอเนกนัย (Divergent thinking)  
ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) (Guilford Joy Paul.  1967: 62, 145-151) ได้ให้
รายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. ความคดิริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคดิแปลกใหมไ่มซ่  า้กนักบัความคิดของ
คนอ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  
ใหแ้ปลกแตกตา่งจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหก้ลายเป็นสิ่งท่ีไม่เคยคาดคิด ความคิดริเริ่ม
อาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรุงแตง่ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเริ่มมีหลายระดบั
ซึ่งอาจเป็นความคิดครัง้แรกท่ีเกิดขึน้โดยไมมี่ใครสอนแมค้วามคิดนัน้จะมีผูอ่ื้นคิดไวก้่อนแลว้ก็ตาม 

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ  า้กันในเรื่อง
เดียวกนั โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใน
การใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคลว่ 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) 
เป็นความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัไดม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
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2.3 ความคล่องแคล่ วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) 
เป็นความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค กลา่วคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพ่ือให้
ไดป้ระโยคท่ีตอ้งการ 

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะ
คดิคน้สิ่งท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เชน่ ใชค้ดิหาประโยชนข์องกอ้นอิฐใหไ้ดม้ากท่ีสดุภายในเวลา
ท่ีก าหนดซึ่งอาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการดดัแปลงความคิดให้
สามารถเขา้กับเง่ือนไขทางความคิดท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณต์่างๆ ได ้โดยความคิดยืดหยุ่น
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

3.1 ความคดิยืดหยุน่ท่ีเกิดขึน้ทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ
ท่ีจะพยายามคิดไดห้ลายทางอย่างอิสระ ตวัอย่างของคนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นในดา้นนีจ้ะคิดไดว้่า
ประโยชนข์องหนงัสือพิมพมี์อะไรบา้ง ความคิดของผูท่ี้ยืดหยุ่นสามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทางหรือ
หลายดา้น เชน่ เพ่ือรูข้า่วสาร เพ่ือโฆษณาสินคา้ เพ่ือธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไมมี่ความคิดสรา้งสรรค์
จะคดิไดเ้พียงทิศทางเดียว คือ เพ่ือรูข้า่วสาร เทา่นัน้ 

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดดัแปลงความรู ้หรือประสบการณใหเ้กิดประโยชนห์ลายๆ ดา้น ซึ่งมีประโยชนต์่อ
การแกปั้ญหา ผูท่ี้มีความยืดหยุ่นจะคิดดดัแปลงไดไ้มซ่  า้กนั 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็น
ขัน้ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ขึน้ ความคิดละเอียดลออ
จดัเป็นรายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ ขยายความคิดครัง้แรกใหส้มบรูณข์ึน้ 

ต่อมาทอแรนซ ์(อุษณีย ์อนุรุทธว์งศ.์  2553: 154-155; อา้งอิงจาก Torrance. 1984)ได้
ตอ่ยอดแนวคิดของกิลฟอรด์ผนวกกับไดศ้กึษาหลกัการจิตวิทยาแบบเกสตอลท ์(Gestal psychology) 
จึงไดพ้ฒันาเป็นแบบทดสอบจนน าไปสู่คณุลกัษณะของความคิดสรา้งสรรคใ์นเวลาตอ่มา ซึ่งทอแรนซ์
ไดก้ าหนดไว ้5 ประการดว้ยกนัดงันี ้ 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดเพ่ือตอบสนอง
ตอ่สิ่งเรา้แบบเดียวกันใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้หรือความสามารถในการคิดหาค าตอบท่ีเด่นชัด
และตรงประเด็นมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้ซึ่งจะนบัจากปรมิาณความคิดท่ีไมซ่  า้กนัในเรื่องเดียวกนั 

2. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ท่ีมีความ
แตกต่างจากความคิดธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่มอาจจะเกิดจากการน าเอาความรูเ้ดิม
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มาคดิดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นสิ่งใหมข่ึน้ หรือ อาจะเป็นความคิดท่ีใหม่โดยท่ีไม่เคยเกิดขึน้มา
ก่อนก็ได ้

3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในสิ่งท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น และยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสมัพนัธต์า่งๆ อย่างมีการตีความและ
ใหค้วามหมายไปสู่ความคิดท่ีคนคาดไม่ถึง 

4. การเอาชนะอุปสรรค (Resistance) หมายถึง คุณลักษณะทางดา้นจิตวิทยาท่ี
แสดงออกถึงความกลา้เส่ียง กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม รวมถึง กลา้ท่ีจะกา้วขา้ม 
สิ่งเดมิท่ีเคยปฏิบตัมิาสูส่ิ่งใหม่ 

5. การคิดรวบยอดเชิงนามธรรม (Abstractness of Title) เป็นคุณลักษณะทาง
ความคิดในการมองเห็นภาพรวม การบรูณาการสิ่งตา่งๆ การคดิแบบกวา้ง มากกว่าคิดเฉพาะเรื่องหรือ
คดิในแนวดิ่ง 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ดา้นองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค ์สรุปว่า 
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง ซึ่งประกอบไปดว้ย
ลกัษณะของการคิดท่ีสะทอ้นความสามารถของผูค้ิด คือ 1) ความคิดรเิริ่ม คือ ความสามารถในการคิด
ท่ีแปลกใหม่แตกตา่งไปจากความคิดธรรมดา 2) ความคิดคล่องแคล่ว คือ ความสามารถในการคิดหา
ค าตอบไดอ้ย่างแคล่วคล่อง รวดเร็ว 3) ความคดิยืดหยุ่น คือ ความสามารถในการคิดจ าแนกจ าแนกได้
หลากหลายประเภท 4) ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถการคิดในรายละเอียดเพ่ือดดัแปลง 
หรือตอ่ขายความคิดใหเ้กิดความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 5) การคดิรวบยอดเชิงนามธรรม คือ ความสามารถ
ในการการแบบภาพรวมของการคิด นอกจากนีย้งัรวมถึงคณุลกัษณะทางจิต คือการเอาชนะอุปสรรค 
ซึ่งความสามารถท่ีจะแสดงออกถึงความกลา้เส่ียง และตอบสนองสิ่งเรา้เดิมดว้ยวิธีการใหม่ ไม่ยึดติด
กบัวิธีการเดมิ  

 
2.3 ระดับของความคิดสร้างสรรค ์ 

เทยเ์ลอร ์(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์  2555: 174; อ้างอิงจาก Taylor.1959) ไดส้ังเคราะห์
ประเภทของความคิดสรา้งสรรคอ์อกเป็น 4 ระดบัดว้ยกนั ดงันี ้

ระดบัท่ี 1 ความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลักษณะ 
การจ าลองหรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้แปลกไป 
จากเดมิเพียงเล็กนอ้ย แตส่ว่นใหญ่ยงัคงแบบเดิมอยู่ 



  29 

ระดบัท่ี 2 ความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทต่อเน่ือง (Extension) เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทเปล่ียนแปลงกับความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทสังเคราะห ์คือเป็น
โครงสรา้งหรือกรอบท่ีไดก้ าหนดไวก้วา้งๆ แตค่วามตอ่เน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
นั้น เช่น งานอุตสาหกรรม การสรา้งรถยนต ์ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจากต้น
แบบเดมิ 

ระดบัท่ี 3 ความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทการสงัเคราะห ์(Synthesis) คือ การผสมผสาน
แนวคิดจากแหล่งต่างๆ เขา้ดว้ยกัน แลว้ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการแกปั้ญหาการบริหาร เช่น การใชห้ลกัการค านวณของลูกคิดและหลกัทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรม์าผสมผสานเป็นคอมพิวเตอรซ์ึ่งกลายเป็นศาสตรอี์กสาขาหนึ่ง 

ระดบัท่ี 4 ความคดิสรา้งสรรคป์ระเภทสรา้งนวตักรรม (Innovation) คือ แนวคดิท่ีเป็น
การสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ขึน้ เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่า
แยกเป็นส่วนย่อย บางครัง้เรียกว่า “นวัตกรรม” ท่ีเป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช ้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ เชน่ การใชส้มองกล เป็นตน้  

เอ็ม เจ เคลิตนั และ สตีฟ เอ็ม ดีไคลน์ทิส (M.J. Kirton, Steven M. De Ciantis)                ได้
กล่าวถึง ระดบัของความคิดสรา้งสรรคผ์่านแนวคิดการปรบัเปล่ียนนวัตกรรม (Adaption innovation 
theory) ท่ีเช่ือว่ามนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาด้วยความคิด
สรา้งสรรคท่ี์แตกต่างกัน (Kirton M.J.; และCiantis Steven M. De.  2004: 2-5) โดยแนวคิดนีแ้บ่งออก
ความคดิสรา้งสรรคอ์อกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้ 

ระดบัท่ี 1 ความคดิสรา้งสรรคแ์บบปรบัเปล่ียน (Adaption) หมายถึง ลกัษณะการคิด
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคโ์ดยการปรบัเปล่ียนขอ้มูลประสบการณเ์ดิมท่ีตนเองมีใหก้ลายเป็นสิ่งใหม่ 
แนวคิดใหม ่พฤตกิรรมใหม ่หรือวิธีการแกปั้ญหาแบบใหม ่โดยมุง่เนน้ท่ีการรกัษาสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคล ยอมท าตามความเห็นของกลุ่ม และหลีกเล่ียงการท าใหเ้กิดความแปลกแยกแตกตา่งจากสิ่งเดิม
ท่ีเคยมีอยูเ่พ่ือมิใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในกลุม่ 

ระดับท่ี 2 ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง การคิด
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคท่ี์เนน้การสรา้งสิ่งใหมแ่ตกตา่งไปจากขอ้มลูประสบการณเ์ดิมท่ีเคยมีอยู ่โดย
การทา้ทายกฎเกณฑแ์นวคิดเดิม ช่วงชิงโอกาส สรา้งความแตกต่าง และความส าเร็จในการแกปั้ญหา 
ใหค้วามส าคญัต่อความคิดของตนเองมากท่ีสุด ยอมท่ีจะขดัแยง้กับกลุ่มเพ่ือคิดสรา้งสรรคใ์นรูปแบบ
ของตนเอง  
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ดา้นระดบัของความคิดสรา้งสรรค ์สรุปว่า ในการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้อย่างเป็นล าดบัขัน้ โดยสามารถแบง่ระดบัของความคิดสรา้งสรรค์
อยา่งเป็นภาพกวา้งได ้2 ขัน้ คือ 1) ความคิดสรา้งสรรคข์ัน้การปรบัเปล่ียน และ 2) ความคิดสรา้งสรรค์
ขัน้นวตักรรม ทว่าในงานวิจยันีไ้ดใ้ชร้ะดบัของความคิดสรา้งสรรคจ์ากเทยเ์ลอร ์โดยยึดโยงกับเกณฑ์
ความคิดสรา้งสรรคข์องโครงการ MWT ท่ีใชต้ามแนวคิดนีเ้ช่นกัน คือ ระดบัท่ี1) ความคิดสรา้งสรรค์
ประเภทการลอกเลียน ระดบัท่ี2) ความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทต่อเน่ือง ระดบัท่ี3) ความคิดสรา้งสรรค์
ประเภทการสงัเคราะห ์ระดบัท่ี4) ความคดิสรา้งสรรคป์ระเภทสรา้งนวตักรรม  

 
2.4 ลักษณะของบุคคลทีม่ีความคิดสร้างสรรค ์ 

ทอแรนซ ์และฮอลล ์(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์  2553: 159; อ้างอิงจาก Torrance&Hall. 
1980) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคไ์ว้ดังนี ้(1) มีพละก าลังในการท างาน 
(2) มีความสามารถท่ีจะดงึเอาสิ่งท่ีอยูใ่นระบบจิตใตส้  านึกและเหนือส านึกมาถกัทอเป็นความคิด (3) มี
ความอดทนต่อความคิดของคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเองว่าเป็นคนเพี ้ยน แปลกประหลาด ผิดปกติ  
(4) มีความอ่อนไหวกว่าคนปกต ิ(5) มีจินตนาการ ความใฝ่ฝัน ชอบฝันกลางวนั คดิใหญ่ ไมค่ดิเล็ก (6) 
มีความกระตือรือรน้ ตดัสินใจเร็ว อาจเป็นคนหุนหันพลันแล่น (7) แสดงให้เห็นถึงความชอบท่ีจะ
ทดสอบสิ่งตา่งๆ จากการใชป้ระสาทสมัผสั เชน่ ชิม ดม สมัผสั สว่นวิลสนั (อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์  2553: 
160; อ้างอิงจาก Wilson. 2007) ไดอ้ธิบายถึงบุคคลิกลักษณะของคนท่ีสรา้งสรรคจ์ากแบบส ารวจ
ความสามารถพิเศษ ของ เรนซูล่ีและฮาร์ตเมน (Scale for Rating Behavioral Characteristics of 
Superior Students by Renzulli and Hartman) ไดด้งันี ้(1) ชอบแสดงออกถึงความกระหายใคร่รู ้ใน
เรื่องตา่งๆ หลายดา้นอย่างเดน่ชดั (2) ชอบตัง้ค  าถามเก่ียวกบัทกุสิ่งทกุอย่าง (3) สนใจความรูใ้นหลาย
สาขาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน (4) สะสมของแปลกๆ ดว้ยความสนใจ(5) สามารถแสดงออกถึงปัญหาไดห้ลาย
ทิศทาง และมกัมีทางออกท่ีไม่ธรรมดา (6) มีเอกลกัษณใ์นการตอบสนองอย่างชาญฉลาด (7) น าเสนอ
ความคิดเห็นท่ีอาจขดัความรูส้ึก ความคิดของคนบางคน ปกตจิะมีทิฐิ ดือ้รัน้ยืนยนัความคิดของตน ไม่
ฟังคน เพราะติดอยู่กับความคิดของตนในเรื่องนัน้ๆ (8) ชอบท่ีจะเส่ียง กลา้เส่ียง ผจญภัย ชอบการ
ทดลองท่ีทา้ทาย (9) แสดงออกถึงการชอบเล่นเก่ียวกับความคิด ท่ีท าใหเ้ป็นคนฝันกลางวนั ฝันเฟ่ือง 
จินตนาการเก่ง คนพวกนีช้อบพดูว่า “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้.........” หรือ “ถา้เราจะเปล่ียนจาก.........” เป็น
ตน้ (10) หมกมุ่นเก่ียวกบัการปรบัเปล่ียนสิ่งของ สถานการณ ์หรือระบบ (11) แสดงออกถึงความขีเ้ล่น 
มีอารมณข์นัในสถานการณท่ี์ไม่น่าขันส าหรบัคนอ่ืน (12) บางครัง้อาจดวูิตถาร แปลกประหลาด ไม่
เหมาะสม ไมมี่เหตผุลส าหรบัคนอ่ืน (13) มกัมีความตระหนกัว่าอะไรคือแรงกระตุน้ของตนเอง บางครัง้ 
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ก็ไมส่ามารถใหเ้หตผุลกบัตวัเองได ้(14) อาจแสดงพฤตกิรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัเพศของตนเอง            (15) 
แสดงออกถึงความหลงใหล งดงาม หรือสนุทรียภาพของสิ่งตา่งๆ (16) มกัไมค่ลอ้ยตามผูอ่ื้น รูส้กึสบาย
ใจกับความยุ่งเหยิง รกรุงรงั (17) ไม่ค่อยสนใจรายละเอียด (18) มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัไม่กลัวท่ีจะ
แตกตา่ง (19) ชอบวิเคราะหเ์ชิงโครงสรา้ง (20) ไมค่อ่ยยอมรบัในเรื่องอ านาจอิทธิพลโดยปราศจากการ
ยอมรบัดว้ยการพิสจูนด์ว้ยตนเอง  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ดา้นลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์สรุปว่า 
ผูท่ี้มีความคิดสรา้งสรรคจ์ะเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการอยากรูอ้ยากเห็นสิ่งตา่งๆ โดยเฉพาะสิ่งท่ีพวกเขาให้
ความสนใจ และยังมีความต้องการเผชิญสิ่ ง ท่ีท้าทาย และความพยายามท างานท่ี มี  
ความยากและสลับซับซ้อน ทั้งยังเป็นผู้ท่ีมีความต้องการมุ่งมั่นและผูกพันต่องานอย่างจริงจัง  
และท่ีส าคญัคือเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณใ์นตนเอง โดยอาจจะแสดงออกผ่านทาง
ผลงานหรือบคุลิกภาพของตนเอง 

 
2.5 ปัจจัยทีส่่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเยาวชนมีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของ
เยาวชนต่อสิ่งแวดลอ้มและผูส้รา้งการเรียนรูเ้ป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้การเขา้ไปท าความเขา้ใจต่อปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคมี์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักับ 3 องคป์ระกอบของการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ คื อ  1)  ผู้ เ รี ยน รู้   ควรเ ป็นผู้ เ ปิ ดใจรับฟั งความคิ ดเห็ นของ เ พ่ื อ น 
หรือคนใกล้ชิด และมีความต้องการพัฒนาตนเองให้มี เอกลักษณ์แตกต่างไปจากคนอ่ืน 
2) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับเยาวชนในฐานะผูส้รา้งการเรียนรู ้ ควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถเปิดใจรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถอดทนต่อความไม่ชดัเจนและความคลุมเครือของขอ้มูล และมีความเช่ือว่า
ความแตกต่างหรือสิ่งแปลกใหม่จะน าไปสู่ชีวิตท่ีมีคุณค่าได ้และ  3) สิ่งแวดลอ้มแห่งการเรียนรู ้ควร
เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของเยาวชนได ้เชน่ การไดกิ้นอ่ิม นอนหลบัในพืน้ท่ี
ท่ีมีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นตน้ รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเยาวชนสามารถเช่ือมต่อกับความรูห้รือข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ไดโ้ดยง่าย โดยปัจจัยท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคคื์อการอธิบายถึงรูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ดงันัน้จึงสามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคไ์ดเ้ป็น 3 ประการดังนี ้ (อารี พันธ์มณี.  2546: ; อา้งอิงจาก Torrance. 1979. 
Hallman. 1971; อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์  2555: 180-184; อ้างอิงจาก Sternberg & Williams. 1996. 
Feldhudsen, & Triffinger. 1980. Baron, & Harinton. 1981) 
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 2.5.1 เง่ือนไขเบือ้งตน้ หมายถึง คณุลกัษณะเบือ้งตน้ของผูเ้รียนรู ้ผูส้รา้งการเรียนรู ้และ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้ท่ีเกือ้หนุนต่อการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคโ์ดยมีรายละเอียดเง่ือนไข
เบือ้งตน้ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ผูเ้รียนรู ้ควรเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีสามารถเปิดใจรบัฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนหรือคนใกลช้ิด และมีความตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความแตกตา่งไปจากผูอ่ื้น 

- ผู้สร้างการเรียนรู้ ควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติพืน้ฐานท่ีสามารถเปิดใจรับฟัง 
ความคิดเห็นของผูเ้รียนรู ้มีความเช่ือว่าผูเ้รียนรูส้ามารถเรียนรูด้า้นความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้สามารถ
อดทนต่อความไม่ชัดเจนคลุมเครือ มีความเช่ือว่าความแตกต่าง หรือความแปลกใหม่จะน าไปสู่ 
การมีชีวิตท่ีมีคุณค่าได้ รวมถึงเป็นผู้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
และสามารถสรา้งการเสริมแรงใหแ้ก่เยาวชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สดุทา้ยผูส้รา้งการเรียนรูค้วรพึง
ระลกึเสมอวา่การพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นเยาวชนจ าเป็นจะตอ้งพฒันาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

- สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้เยาวชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งไดร้ับความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานจากท่ีบา้นหรือท่ีโรงเรียนเช่น การไดกิ้นอ่ิม นอนหลบั อยูใ่นท่ีอาศยัท่ีมั่งคงปลอดภยั 
เป็นตน้ รวมถึงสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

2.5.2 การจดัประสบการณ ์หมายถึง กลยุทธเ์พ่ือใหผู้เ้รียนรูเ้กิดการเรียนรูผ้่านการ
จดัสรร สิ่งตา่งๆ อยา่งตัง้ใจของผูส้รา้งการเรียนรู ้ไมว่า่จะเป็นเทคนิควิธีการ สรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยตวั
แบบ การจดัสรรสิ่งแวดลอ้ม การประเมินตนเอง หรือกระบวนการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้
ทัง้นีก้ารจดัประสบการณเ์พ่ือใหผู้เ้รียนรูเ้กิดการพฒันาการคิดสรา้งสรรคจ์  าเป็นตอ้งเกิดขึน้เน่ืองจาก
การสรา้งเง่ือนไขในการท ากิจกรรมของผู้สร้างการเรียนรู ้โดยมีรายละเอียดการจัดประสบการณ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ใหเ้ยาวชนมีโอกาสเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคข์องตนเอง จะเป็นการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนรูอ้ยากคน้พบและอยากทดลองดว้ยตนเอง 

- เนน้การจดัประสบการณด์ว้ยสถานการณท่ี์ส่งเสรมิความสามารถอนัจะน าไปสู่
ความคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนไมจ่  ากดัการแสดงออกของเยาวชนใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกนัตลอด 

- สนบัสนนุใหผู้เ้รียนรูรู้จ้กัประเมินผลสมัฤทธ์ิและความกา้วหนา้ของตนเองดว้ย
ตนเอง และมีความรบัผิดชอบรวมถึงรูจ้กัประเมินตนเอง ใหพ้ยายามหลีกเล่ียงการใชเ้กณฑม์าตรฐาน 

- สนบัสนนุใหเ้กิดความรว่มมือกนัเพ่ือสรา้งสิ่งท่ีสรา้งสรรค ์
- ทดลองใหผู้้เรียนรูจ้ิตนาการถึงเรื่องทัศนคติ หรือมุมมองความคิดของผู้อ่ืน

เสมอๆ  
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- จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดการอยากส ารวจตรวจสอบ และใหผู้เ้รียนรูเ้ขา้ไปส ารวจ
โดยปราศจากขอ้หา้ม 

- สรา้งสรรคบ์รรยากาศท่ีมีการยอมรบัความคิดเห็นระหว่างผูเ้รียนและผู้สอน 
เพ่ือผูเ้รียนจะสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาความรู ้สรา้งความรูร้่วมกัน ในขณะเดียวกัน ก็มีอิสระ
ทางการคิดใหผู้เ้รียนมองเห็นแง่มมุของความหลากหลายทางความคิดสรา้งสรรค ์ประเภทของความคิด
สรา้งสรรคว์่าอาจมาในรูปของ ศิลปะ วิทยาศาสตร ์คณิตสาด วรรณกรรม เป็นตน้ ความสรา้งสรรค์
สามารถปรากฏไดใ้นทกุสาขาและทกุวงการ 

- ใช้เรื่องราวความส าเร็จของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นแรงผลักดันให้ 
ผูเ้รียนรูเ้กิดความทะยานอยากท่ีจะมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละสรา้งสิ่งเหล่านัน้ใหส้  าเรจ็ 

2.5.3 การเสรมิแรง หมายถึง กลยทุธเ์พ่ือกระตุน้ ตอกย า้ ใหผู้เ้รียนรูมี้ความเช่ือมั่นว่า
ความคิดสร้างสรรคมี์คุณค่าต่อชีวิตเขา รวมถึงมีคุณค่าของสังคมและชุมชนของพวกเขา ทั้งนี ้ 
การเสริมแรงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหเ้ยาวชนรูจ้กัคิดสรา้งสรรคอ์ย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นคณุสมบตัิ
หนึ่งของตน โดยมีรายละเอียดการเสริมแรงดงัตอ่ไปนี ้

- การส่งเสริมใหเ้ยาวชนถามและใหค้วามสนใจต่อค าถามท่ีแปลกๆ ของเยาวชน 
ผูส้รา้งการเรียนรูไ้ม่ควรมุ่งท่ีค  าตอบท่ีถูกแต่เพียงอย่างเดียว แตค่วรกระตุน้ใหเ้ยาวชนไดค้ิดวิเคราะห์
และคน้หาเพ่ือพิสจูนก์ารคาดเดาโดยใชก้ารสงัเกตและประสบการณข์องเยาวชนเอง  

- กระตือรือร้นต่อค าถามท่ีแปลกแปลกของเยาวชนด้วยการตอบค าถาม 
มีชีวิตชีวา หรือชีแ้นะใหเ้ยาวชนหาค าตอบจากแหลง่ตา่งๆ ดว้ยตนเอง 

- แสดงใหเ้ยาวชนเห็นว่าความคิดของพวกเขานัน้มีคุณค่าและน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชนไ์ด ้เช่น จากภาพท่ีเคา้วาดอาจน าไปเป็นลวดลายถว้ยชาม เป็นภาพปฏิทิน เป็นตน้ ซึ่งจะท า
ใหเ้ยาวชนเกิดความภมูิใจและมีก าลงัใจท่ีจะสรา้งสรรคต์อ่ไป 

- ไม่ควรสนบัสนุนหรือใหร้างวัลแต่เฉพาะผลงานหรือการกระท าซึ่งมีผูท้ดลอง 
ท าอยา่งเป็นท่ีนิยมแตเ่ดมิอยูแ่ลว้ แตค่วรใหร้างวลัแก่ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ  บา้ง 

- ส่งเสริมให้เยาวชนตอบค าถามปลายเปิดท่ีมีความหมายและไม่มีค  าตอบ 
ท่ีเป็นความจริงแน่นอนตายตวั 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ด้านปัจจัยท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สรุปว่า 
การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งประสบการณท์างความคิดแก่ผูเ้รียนรูใ้หเ้ห็นถึง
คุณค่าและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สร้างการเรียนรู้ จะต้องเปล่ียนบทบาท 
จากการท าหน้าท่ีผู้ให้ความรู้ เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เยาวชนได้ปฏิสัมพันธ ์
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กบัสิ่งแวดลอ้ม ผา่นกระบวนการเรียนรูท่ี้เช่ือมตอ่กบัปัจจยัท่ีแวดลอ้มตอ่การสรา้งความคิดใหม ่ภายใต้
โจทยใ์นการแก้ไขปัญหา รวมถึงการยินยอมและรับฟังถึงความคิดเห็นท่ีแปลกใหม่ไปจากกรอบ
ความคิดเดิมของผู้เรี ยนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรี ยนรู้ได้กระท าการสิ่ งต่างๆ ด้ว ยตนเอง 
โดยไม่คาดหวังเพียงความถูกต้อง หากแต่คาดหวังถึงบทเรียนจากประสบการณ์ให้เกิดการคิด 
แปลกใหม ่

 
2.6 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค ์ 

อารี พนัธม์ณี (2543: 6-11)และ ทวีศกัดิ ์จินดานรุกัษ ์(2558: 99-105) ไดใ้หค้วามหมาย
ของกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรคว์่าหมายถึงวิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็น
ขัน้ตอน และสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้  าเร็จ อนัถือว่าเป็นกระบวนการของความรูส้ึกท่ีไวตอ่ปัญหาหรือ
สิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไป แลว้จึงรวบรวมความคิดตัง้เป็นสมมติฐานขึน้ ต่อจากนัน้ก็ท าการรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีตัง้ขึน้ ขัน้ต่อไปจึงเป็นการรายงานผลท่ีไดร้บัจากการทดสอบ
สมมตุิฐาน เพ่ือเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ต่อไป พรอ้มทัง้เปรียบเทียบความหมายและกระบวนการ
ของ Torrance-Wallach-Osborn -Bloom ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคิดสรา้งสรรคไ์วอ้ย่างน่าสนใจ 
ดงันี ้ 

ทอแรนซ ์(Torrance) เช่ือว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการเพ่ือการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้นเม่ือเราพิจารณากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  จะสัมผัสถึง 
ความเป็นวิทยาศาสตรใ์นตัวกระบวนการไดอ้ย่างเด่นชัด ทอแรนซไ์ดแ้บ่งขั้นตอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์เป็น 5 ขั้น และเรียกมันว่า the creative problem-solving process หรือ กระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ดงัภาพประกอบท่ี 1 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคข์องทอแรนซ์ 
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ขัน้ท่ี 1 การคน้พบความจริง (Fact-Finding) เป็นขัน้แรกท่ีแสดงภาวะของผูค้ิดท่ีรูส้ึก
ไม่มั่นคงเม่ือตนไดป้ฏิสมัพนัธก์ับโจทยท์างความคิด ในขัน้นีเ้ป็นช่วงท่ีเกิดามรูส้ึกดา้นลบท่ีเป็นพลวัต
เช่น สับสน วุ่นวาย ยุ่งยาก กังวล และทุกอารมณ์ผสมปนเป จนแยกไม่ออกว่าขณะนั้นก าลังรู ้สึก
อยา่งไร 

ขัน้ท่ี 2 การคน้พบปัญหา (Problem-Finding) เป็นขัน้ต่อจากขัน้ท่ี 1 ซึ่งเรียกไดว้่า
เป็นขัน้ท่ีผูค้ิดพิจารณาและจัดการความรูส้ึกดา้นลบท่ีเป็นพลวัตอย่างรอบคอบ และสามารถสรุป
ความรูส้กึดา้นลบท่ีเป็นพลวตัวา่มีหนา้ตาเป็นอยา่งไร มนัท างานอย่างไรจงึท าใหผู้ค้ิดรูส้ึกแย่ 

ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea-Finding) เป็นขัน้ท่ีต่อจากขัน้ท่ี 2 เม่ือรูจ้กัหนา้ตา
และการท างานของปัญหาแลว้ ผูค้ิดจะเริ่มจิตนาการถึงสาเหตุหรือปลายทางท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ปัญหาอยา่งหลากหลาย และคน้หาวิธีการท่ีจะจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ ฉะนัน้ในขัน้นีจ้ะพบว่าจะเกิด
ขอ้มลูมากมาย เพ่ือผูค้ดิจะน าไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 4 การคน้พบค าตอบ (Solution-Finding) ในขัน้นีคื้อขั้นท่ีผู้คิดไดพ้บค าตอบ 
ท่ีเกิดจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวม รวมถึงหนทางในการแกไ้ขตา่งๆ ท่ีเป็นผลผลิตจากขัน้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรบัผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding) ขัน้นีจ้ะเป็นการยอมรบั
ค าตอบค าตอบจากขัน้ท่ี 4 โดยการยอมรบันัน้เป็นการยอมรบัท่ีผา่นการพิสจูนเ์รียบรอ้ยแลว้ วา่ค าตอบ
ท่ีไดใ้นขัน้ท่ี 4 มีความส าเร็จตอ่การแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร หลงัจากนัน้การคน้พบในขัน้นีจ้ะเป็นหนทางท่ี
น าไปสูก่ารเกิดแนวทางหรือสิ่งใหม่ตอ่ไปไดเ้รียกว่า New Challenges 

Wallach: วอลลาซ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากการลองผิด 
ลองถกู (Trial and Error) และไดแ้บง่ขัน้ตอนไว ้4 ขัน้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการ (Preparation) คือการเตรียมขอ้มลูตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ
ปัญหา หรือเป็นขอ้มลูเก่ียวกับการกระท าหรือแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งของปัญหาท่ีผูค้ิดสนใจ  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ความคิดคกุกรุ่นหรือระยะฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ท่ีผูค้ิดอยู่ในความ
วุ่นวายของข้อมูลต่างๆ ท่ีผู้คิดมี  สะเปะสะปะ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขั้นนี ้ 
ผูค้ดิจงึปลอ่ยความคิดไวเ้งียบๆ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ความคิดกระจ่างชดั (Illumination) เป็นขัน้ของความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
ของความคิด อนัเน่ืองมาจากผูค้ิดเกิดการเช่ือมโยงความสมัพนัธต์า่งๆ เขา้ดว้ยกนัจนเกิดความกระจ่าง
ชดั มองเห็นผงัมโนทศัน ์และความเช่ือมโยงของมนัไดอ้ย่างชดัเจน 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้ทดสอบความคิดและพิสจูนใ์หเ้ห็นจรงิ (Verification) เป็นขัน้ท่ีใชค้วามคิด
ทัง้ 3 ขัน้จากขา้งตน้เพ่ือมาพิสจูนค์ดักรองถึงความคิดท่ีเป็นจรงิและถกูตอ้ง 

ออสบอรน์ (Osborn) ได้เสนอแนวคิดของกระบวนการคิดสร้างสรรคไ์ด้ใช่ทฤษฎีท่ี
คลา้ยกันรวมถึงความสมดุลระหว่างการวิเคราะหแ์ละจินตนาการ เป็นกระบวนการคิดสรา้งสรรคใ์น
รูปแบบ 7 ขัน้ตอนโดยมีพืน้ฐานจาก 4 ขัน้ตอนของวอลลาส ซึ่งถือว่าเป็นการพฒันาทฤษฎีใหมี้ความ
ชดัเจนและง่ายตอ่ความเขา้ใจมากกว่าเดิมดงัภาพประกอบท่ี 2 ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงการเปรียบเทยีบกระบวนการคิดสรา้งสรรคข์องวอลลาซกบัออสบอร์น 
 

ปรบัปรุงจาก: อารีย ์พนัธุม์ณี. (2543). ฝึกใหเ้ป็น คดิใหส้รา้งสรรค.์ น. 8  
 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ปฐมนิเทศ (Orientation) คือขัน้ของการก าหนดประเด็นปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เตรียม (Preparation) คือขัน้รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้วิเคราะห ์(Analysis) คือขัน้พิจารณารายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งความคิด (Ideation) คือขัน้ของการคิดขยายความคิดใหม้ากขึน้ 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้บม่เพาะ (Incubation) คือขัน้ท่ีปลอ่ยใหค้วามคิดเกิดขึน้ 
ขัน้ท่ี 6 ขัน้การสงัเคราะห ์(Synthesis) คือขัน้รวมองคป์ระกอบตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั 
ขัน้ท่ี 7 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) คือขัน้ตดัสินความคิดท่ีเกิดขึน้ 

บลูม (Bloom) ได้เสนอล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทาง
การศกึษาดา้นพทุธิพิสยัของบลมู มี 6 ล าดบัขัน้และตอ่มาในภายหลงัไดมี้การปรบัปรุงใหม่ โดยใหข้ัน้
ความคดิสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัสงูสดุ ดงัภาพประกอบท่ี 3 นี ้
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ภาพประกอบ 3 แสดงล าดบัขัน้ของกระบวนการทางปัญญาของบลูม 
 

 ปรบัปรุงจาก: อารีย ์พนัธุม์ณี. (2543). ฝึกใหเ้ป็น คดิใหส้รา้งสรรค.์ น. 7 
 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้จ  า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลกึได ้แสดงรายการ

ได ้บอกได ้ระบ ุบอกช่ือได ้ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได ้
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขา้ใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตวัอยา่ง สรุป อา้งอิง ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได ้
ขั้นท่ี  3 ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ 

ประยกุตใ์ช ้แกไ้ขปัญหา ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถใชค้วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้
ขัน้ท่ี 4 ขัน้วิเคราะห ์(Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย

ลกัษณะการจดัการ ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียน สามารถบอกความแตกตา่งระหว่าง 2 ทฤษฎีได ้
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินคา่ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ์

ตดัสิน ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถตดัสินคณุคา่ของทฤษฎีได ้
ขั้นท่ี 6 ขั้นคิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ 

(Design) วางแผน ผลิต ตวัอย่างเช่น นกัเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิม
ได ้

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้งัเคราะหเ์ป็นตารางเปรียบเทียบกระบวนการคิดสรา้งสรรคข์องนกั
คดิทัง้ 4 ทา่นไดแ้ก่ Wallas Torrance Osborn และ Bloom เป็นรูปแบบตารางสงัเคราะหด์งันี ้
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Wallas Torrance Osborn Bloom 
(Revise,2001) 

การสังเคราะห ์
แนวคดิในงานวจัิยนี ้

ขัน้ท่ี 1  
ขัน้การเตรียมการ 
Preparation 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้คน้พบความจรงิ 
Fact-Finding 
ขัน้ท่ี 2 
ขัน้คน้พบปัญหา 
Problem-Finding 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้ปฐมนิเทศ 
Orientation 
ขัน้ท่ี 2 
ขัน้เตรียม 
Preparation 
ขัน้ท่ี 3 
ขัน้วิเคราะห ์
Analysis 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้จ า 
Remembering 
ขัน้ท่ี 2 
ขัน้เขา้ใจ 
Understanding 
ขัน้ท่ี 3 
ขัน้ประยกุตใ์ช ้
Applying 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้เตรียมความพรอ้ม 
Preparation 
ขัน้ท่ี 2 
ขัน้คดิปัญหารว่มกนั 
Problem-Finding 
ขัน้ท่ี 3 
ขัน้วิเคราะหส์าเหต-ุ
ผลกระทบ 
Cause and Effect 
Analysis 

ขัน้ท่ี 2  
ขัน้ความคดิคกุรุน่หรือ
ระยะฟักตวั 
Incubation 

ขัน้ท่ี 3  
ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 
Idea-Finding 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้สรา้งความคดิ 
Ideation 
ขัน้ท่ี 5 
ขัน้บ่มเพาะ 
Incubation 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้วิเคราะห ์
Analyzing 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้ระยะฟักตวัทาง
ความคดิ 
Incubation 

ขัน้ท่ี 3 
ขัน้ความคดิกระจ่างชดั 
Illumination 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้พบค าตอบ 
Solution-Finding 

ขัน้ท่ี 6 
ขัน้การสงัเคราะห ์
Synthesis 
ขัน้ท่ี 7 
ขัน้ประเมินผล 
Evaluation 

ขัน้ท่ี 5 
ขัน้ประเมินคา่ 
ขัน้ท่ี 6 
ขัน้คดิสรา้งสรรค ์
Creating 
 

ขัน้ท่ี 5 
ขัน้คดิสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณ 
Critical-Creation 
ขัน้ท่ี 6 
ขัน้ประเมินคา่
ความคดิสรา้งสรรค ์
Evaluation 

 
 

ขัน้ท่ี 4 
ขัน้ทดสอบความคดิ
และพิสจูนใ์หเ้หน็จรงิ 
Verification 

ขัน้ท่ี 5 
ขัน้ยอมรบัผลจากการคน้พบ 
Acceptance-Finding 

  ขัน้ท่ี 7 
ขัน้ทดสอบความคดิ
และลงมือท า 
Verification and 
Implementation 
ขัน้ท่ี 8 
ขัน้ยอมรบัความส าเรจ็
จากการคน้พบ 
Acceptance-Finding  

 
ตาราง 1 แสดงการสงัเคราะหแ์นวคิดกระบวนการคดิอย่างสรา้งสรรค์ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี ด้านการท างานเป็นทมี  

แนวคดิการท างานเป็นทีม เป็นแนวคดิท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนิยามความหมายของการท างาน
เป็นทีม องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประมวล
แนวคิดดา้นการท างานเป็นทีมนั้นท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจต่อปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ี
ประกอบสรา้งความเป็นเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคท่ี์เกิดจากการท างานเป็นทีมในระดับสังคม 
ผ่านการด าเนินงานตามขอ้จ ากัดของโครงการ MWT ท่ีก าหนดใหเ้ยาวชนด าเนินโครงงานเป็นทีม 
ซึ่งแนวคิดส่วนนีจ้ะเป็นส่วนส าคญัต่อการสรา้งกรอบแนวคิด และสรา้งความไวเชิงทฤษฎีให้แก่
ผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มลู วิเคราะหแ์ละตีความ ขอ้มลูจากสนามวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.1 ความหมายของการท างานเป็นทมี (Teamwork) 
เดวิสและนิวสตรอม (Devis Keith; และNewstorm John W.  1985: 4-6) ได้ให้

ความหมายของการท างานเป็นทีมว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีท ากิจกรรมหนึ่ง โดยมีการร่วมมือประสานกัน
เพ่ือท่ีจะรว่มกนัหาทางพฒันากิจกรรมนัน้ๆ ใหก้า้วหนา้ยิ่งขึน้เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

โฮเดอรแ์ละวารเ์ดิล (Holder Dave; และWardle Mike.  1981: 132) ไดใ้หค้วามหมาย
การท างานเป็นทีมว่า เป็นกลุ่มพิเศษท่ีมีลักษณะการน าเอาบุคคลมาร่วมกันท างาน เพ่ือใหเ้กิดผล
ส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้และในกระบวนการของการน าไปสู่ผลส าเร็จ บคุคลในกลุม่จะรูจ้กัซึ่งกนั
และกนั และรว่มกนัก่อความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ใจไว ้

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2556: 45) ไดใ้ห้ความหมายการท างานเป็นทีมว่า เป็นกลุ่ม
ประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปเก่ียวขอ้งกบักีฬาหรือการท างาน เป็นกลุ่มท่ีมีการก าหนดหนา้ท่ีใหป้ฏิบตัิและมี
บทบาทของสมาชิกท่ีชัดเจน สมาชิกทีมมีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้าน 
ท่ีเก่ียวกบัการท างาน สมาชิกในทีมมีเปา้หมายรว่มกนั ทกุคนในทีมจงึตอ้งรบัผิดชอบรว่มกนั 

สรุปว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง การรวมกลุ่มคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบ์างอย่าง 
โดยการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นจ าเป็นท่ีทีมจะต้องบริหารจัดการหลายมิติทั้ง มิติความสัมพันธ์ 
ในกลุ่ม มิติบทบาทหนา้ท่ีของคนในกลุ่ม มิติการยอมรบัและการตดัสินใจกลุ่มดว้ยเหตผุล และมิติการ
คิดสร้างสรรค์เน่ืองจากพลังกลุ่ม การบริหารจัดการมิติต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม จึงเป็น 
สิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 

 
3.2 องคป์ระกอบและประสิทธิภาพของการท างานเป็นทมี 

สนุนัทา เลาหนนัท ์(2540: 62-63) ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบของการท างานเป็นทีมไวว้่ามี 
10 ประการด้วยกันคือ 1) ต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป 2) บุคคลในกลุ่มต้องมี
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ปฏิสมัพนัธต์อ่กนั 3) บคุคลในกลุ่มตอ้งพึ่งพาอาศยักนัในการปฏิบตัิงาน 4) บคุคลในกลุ่มตอ้งสมัพนัธ์
ต่อกันมีแบบแผน 5) บุคคลในกลุ่มถือว่าตนเองเป็นสมาชิกของทีมงาน 6) บุคคลในกลุ่ม  
มีวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกัน 7) บุคคลในกลุ่มคิดว่าการท างานร่วมกันช่วยให้งานส าเร็จ 
8) บุคคลในกลุ่มมีความสมัครใจท่ีจะท างานร่วมกัน 9) บุคคลในกลุ่มมีความเพลินท่ีจะท างานและ
ผลิตผลงานคณุภาพสงู 10) บคุคลในกลุ่มพรอ้มท่ีจะเผชิญปัญหารว่มกนั  

ต่อมาทองทิพภา วิริยะพนัธุ ์(2553: 28-29) ไดท้  าการศึกษาและเพิ่มเติมองคป์ระกอบ
การท างานเป็นทีมอีก 9 ขอ้ต่อจากของเดิมไดแ้ก่ 1) วิสยัทศันร์่วมกัน 2) ความผูกพนัต่อองคก์รของ
ทีมงาน 3) การเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่พนักงาน 4) จิตวิญญาณของการท างานเป็นทีม 
5) ประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน 6) มุ่งมั่นตัง้ใจท างานอย่างจริงจงัท างานดว้ยความ
เสียสละอดทนอดกลัน้ 7) ยอมรบัความแตกตา่งและยอมรบัความสามารถของผูอ่ื้นสามารถเป็นไดท้ัง้
ผู้น  าและผู้ตามในทีมงาน 8) ยินดีช่วยเหลือสมาชิกในทีมงานโดยไม่หวังผลตอบแทน 
9) ใหเ้กียรตจิะรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมงานทกุคน  

วารนี์ย ์(Varney Glenn H.  1977: 154-155) อธิบายวา่ประสิทธิภาพของทีมจะมีลกัษณะ
พอสรุปไดด้งันี ้ 

1. สมาชิกมีความเขา้ใจในบทบาทของสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่เป็นอย่างดี  
2. สมาชิกเขา้ใจลักษณะของทีมและบทบาทของทีมท่ีมีต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

องคก์ร  
3. สมาชิกทกุคนตา่งสนบัสนนุและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  
4. สมาชิกทกุคนมีการส่ือสารถึงกนัและกนัโดยสะดวกและคล่องตวั  
5. สมาชิกแตล่ะคนตา่งเขา้ใจกระบวนการท างานกลุ่มเขา้ใจในพฤติกรรมและพลวัต

กลุม่ท่ีชว่ยใหก้ลุม่ท างานรว่มกนัอย่างใกลช้ิด  
6. ทีมมีแนวทางการท างานและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ระดบักลุ่มและ

ระหวา่งกลุม่ 
7. ทีมสามารถใชค้วามขดัแยง้ใหเ้กิดประโยชนม์ากกว่าท่ีจะเป็นการท าลาย 
8. สมาชิกให้ความร่วมมือมีการประสานงานอย่างดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ 

ลดการแขง่ขนัชิงดีชิงเดน่ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายของกลุม่องคก์ร  
9. ทีมมีการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพของทีมโดยประสานกบัทีมอ่ืน  
10. สมาชิกทุกคนมีความเคารพในหน้าท่ีของแต่ละคน และมีการก าหนดหน้าท่ี

สนบัสนนุกนัและกนั 
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ดักลาส แมคเกรเกอร์ (MacGregor Douglas.  1960: 232-235) ได้พูดถึงทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพวา่จะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้ 

1. บรรยากาศในทีมมักจะเป็นกันเองไม่มีพิ ธีรีตอง เป็นแบบสบายสบาย 
ไม่ตึงเครียด หรือระมัดระวังตัวในการท างานจะเป็นแบบท่ีทุกคนเข้ามาร่วมกันท า ทุกคนสนใจ 
ในงานของหน่วยงานจรงิจงั และไมมี่รอ่งรอยแสดงใหเ้ห็นความเบื่อหน่ายงานเลย  

2 . เ ป็นทีม ท่ีท างานร่ วมกัน  และมีการถกเ ถียงอภิปรายกันอย่ างมาก 
อย่างกว้างขวาง ทุกคนมีส่วนเข้าร่วมอภิปรายถกเถียงอย่างแท้จริง และเป็นการอภิปรายถกเถียง 
ท่ีตรงกับเรื่องหรือปัญหาท่ีไม่นอกลู่นอกทางถ้าเกิดมีใครอภิปรายนอกเรื่องก็จะมีคนดึงกลับไป 
เขา้เรื่องไดโ้ดยเร็ว  

3. เป็นทีมท่ีมีวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งหมายถึงว่า สมาชิกทุกคน
ยอมรบัและมีความเขา้ใจแจ่มชดัในวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของทีม หรือของหน่วยงานของตนและ
ทกุคน เอาจริงเอาจงักบัการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของทีมทัง้นี ้เพราะว่าทกุคนในทีมจะ
อภิปรายถกเถียงกนัอย่างกวา้งขวางในการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของทีม โดยการอภิปราย
กนัทกุแง่มมุจนกว่าจะไดว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของทีมท่ีเป็นท่ียอมรบัและรบัผิดชอบผกูพนัอย่าง
แทจ้รงิของสมาชิกทกุคน  

4. เป็นทีมท่ีทุกคนในทีมจะฟังเสียงของกันและกัน และจะฟังขอ้คิดของกันและกัน
อย่างตัง้อกตัง้ใจ โดยเฉพาะในการอภิปรายถกเถียงกันจะไม่มีการกระโดดจากขอ้คิดหนึ่ง ไปยังอีก
ขอ้คิดหนึ่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน ทุกคนจะตัง้ใจฟังขอ้คิดท่ีสมาชิกเสนอ ทุกคนกลา้ออกความคิดเห็นและ
กลางเสนอข้อคิดโดยไม่มีความรูส้ึกกลัวท่ีจะถูกกล่าวหาว่าความคิดนั้นไม่ดี แมจ้ะเป็นขอ้คิดหรือ
ขอ้เสนอท่ีไมเ่ขา้ทา่จรงิๆ ก็ตาม 

5. เป็นทีมท่ีชอบความเห็นต่าง พวกเขาจะไม่พยายามหลีกเล่ียงความขัดแย้งทาง
ความคิด พวกเขาจะส่งเสริมใหมี้ขอ้มลูท่ีไมเ่ห็นพอ้งตามความคิดท่ีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเสนอ พวกเขา
รบัฟังความคิดต่างและส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  
และทีมจะไมล่ะเลย บา่ยเบี่ยง กดเก็บ แตจ่ะประนีประนอมความคิดเห็นท่ีขดัแยง้เหล่านัน้ใหก้ลายเป็น
ความคดิของกลุ่มดว้ยความเช่ือในเหตแุละผล และจะน าขึน้มาอภิปรายถกเถียงกนัจนกว่าจะไดข้อ้ยตุิ 

6. เป็นทีมท่ีการตดัสินใจส่วนใหญ่จะเป็นการตดัสินใจโดยมีความเห็นพอ้งตอ้งกัน 
ซึ่งหมายความว่าการตดัสินใจใดๆ จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าทกุคนเห็นดว้ยโดยทั่วไป และทกุคนเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบตัิตามการตดัสินใจเหล่านัน้ของทีม ผูไ้ม่เห็นดว้ยจะเก็บความคิดตา่งดว้ยความจริงใจและจะ
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ไม่รือ้ฟ้ืนความเห็นนัน้ออกมาเม่ือทีมไดต้ดัสินใจไปแลว้ การตดัสินใจของทีมจะใชว้ิธีการเสียงขา้งมาก
ใหน้อ้ยท่ีสดุ และถือการวิพากษว์ิจารณแ์ละการใหเ้หตผุลเป็นวิธีการตดัสินใจท่ีดีท่ีสดุของทีม 

7. การวิพากษว์ิจารณก์ารกระท าหรือผลงานตา่งๆ ทีมจะท าอย่างเป็นประจ าและท า
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และทุกคนสามารถกระท าไดด้ว้ยความสบายใจ การวิพากษ์วิจารณนี์จ้ะ
โจมตีเรื่ องส่วนตัวของบุคคลน้อยมากหรือแทบไม่มี เลย ไม่ว่าในทางเปิดเผยหรือลับหลัง  
การวิพากษ์วิจารณจ์ะเป็นลกัษณะสรา้งสรรคเ์พ่ือแกไ้ขสิ่งผิดและเพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆ ท่ีทีมก าลงั
เผชิญอยูห่รืออปุสรรคท่ีจะท าใหง้านของทีมไม่กา้วหนา้ พวกเขาจะไมน่ิยมหาตวัผูก้ระท าผิดแตจ่ะหาดู
วา่อะไรผิดเพ่ือแกไ้ขในสิ่งผิดตอ่ไป 

8. เป็นทีมท่ีทกุคนในทีมมีความเป็นอิสระท่ีจะแสดงความรูส้ึกของตนออกมาไดไ้ม่ว่า
จะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆ ของทีม หรือเรื่องการปฏิบตัิงานของทีม และจะมีการกลบเกล่ือนหรือกดเก็บ
ความรูส้ึกตา่งๆ อย่างนอ้ยท่ีสดุ เรื่องอะไรก็ตามท่ีมีผูเ้สนอขึน้มาอภิปรายถกเถียงทกุคนสามารถจะใช้
ความรูส้กึตอบโตไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

9. เป็นทีมเม่ือถึงเวลาท างาน ทกุคนจะเขา้ใจและยอมรบัภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายไป
ปฏิบตัดิว้ยความเตม็ใจ 

10. เป็นทีมท่ีมีผูน้  าท่ีไม่ชอบใชอ้ านาจหรืออิทธิพลของตนเพ่ือครอบง าคนอ่ืนๆ ใน
ทีม ในทางกลับกันทีมจะไม่ยอมท าตามค าของผู้น  าอย่างงมงาย เม่ือสังเกตการท างานของทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าในบางครัง้คราวความเป็นผูน้  าจะยา้ยไปอยู่กับคนอ่ืนๆ ในทีม
ตามโอกาสและสถานการณ ์โดยไมผ่กูขาดอยู่เฉพาะกบัผูน้  าท่ีเป็นทางการเท่านัน้ ดงันัน้ทกุคนจงึอยู่ใน
ฐานะท่ีเป็นผูรู้เ้สมอกนั  

11. เป็นทีมท่ีต่ืนตวัและรูต้วัเองอยู่ตลอดเวลาว่าการปฏิบตัิงานของทีมขณะนีเ้ป็น
อย่างไร บางครัง้จะหยุดการท างานลงชั่วคราวเพ่ือหันมาช่วยกันส ารวจตนเองและสมาชิกในทีมว่า
ท างานเป็นอย่างไร และขณะนีมี้อะไรบา้งเป็นอปุสรรคต่อการท างาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัเรื่อง
งาน เรื่องระเบียบวิธีการท างาน หรือเรื่องคนท่ีมีความประพฤติไม่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านีอ้าจเป็นอุปสรรค
ต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทีม ดังนั้นทีมจะน าเอาประเด็นเหล่านีข้ึน้มา
อภิปรายอย่างกวา้งขวางจนกว่าจะไดว้ิธีการแกไ้ขปัญหานัน้ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ดา้นองคป์ระกอบและประสิทธิภาพของการท างาน
เป็นทีม สรุปวา่ การประสานความรว่มมือของทีมเพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้ประกอบ
ไปดว้ยบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป ถกูเช่ือมโยงผ่านความสมัพนัธใ์นการบรรลเุปา้ประสงคท่ี์มีอยู่ร่วมกนั
อย่างสมคัรใจ การท างานเป็นทีมตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมมากกว่าประโยชนข์องบุคคลใน
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ระดบัปัจเจก โดยมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีอย่างชัดเจน ทัง้ยงัแต่งตัง้และยอมรบัผูน้  าและผูต้ามของ
กลุ่มดว้ยความยินยอมพร้อมใจ และให้เกียรติท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
การท างานเป็นทีมใหเ้กิดประสิทธิภาพไม่ใช่เป็นแต่เพียงการบรรลเุป้าหมายในการท างานในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองเท่านัน้ หากแตจ่  าเป็นท่ีสมาชิกทกุคนในทีมจะตอ้งมี “วิสยัทศันร์ว่ม” เพ่ือด าเนินการ
ใหบ้รรลจุดุหมายปลายทางท่ีมีใหเ้กิดความส าเร็จรว่มกนั 

 
4. แนวคิด ทฤษฎี ด้านจิตส านึกสาธารณะ 

 4.1 ความหมายของจิตส านึกสาธารณะ (Public consciousness) 
  จิตส านึก (Consciousness) เป็นสภาวะทางจิตท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการประเมินคา่
ของการรบัรูถ้ึงความรูส้ึกนึกคิด รวมถึงความปรารถนาต่างๆ หรือการเห็นความส าคญัซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ได้มาจากความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) ความคิดเห็น (Opinion) และความสนใจ 
(Interest) ซึ่งเป็นผลเน่ืองจาการการตดัสินใจถึงว่าสิ่งใดคือสิ่งท่ีมีคณุคา่กบัตนเอง แตห่ากประเมิน
ค่าแลว้ตระหนักถึงความส าคญัท่ีมีต่อสิ่งนัน้แสดงว่าจิตส านึกไดเ้กิดขึน้มาแลว้ ซึ่งจิตส านึกของ
บคุคลจะเป็นสภาวะของจิตใจก่อนการแสดงพฤติกรรมทางกายของผูค้น ซึ่งพฤตกิรรมท่ีแสดงออก
ของมนษุยน์ัน้เกิดขึน้เน่ืองจากปัจจยั 4 ประการไดแ้ก่ 1) ทศันคต ิ2) บรรทดัฐานของสงัคม 3) นิสยั 
และ4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากท าพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่ง “จิตส านึก” เป็นสิ่ง ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงล่ืนไหล หากแต่ “มีอยู่” เสมอแมว้่าบุคคลจะอยู่ในช่วงว่างไปจากกิจกรรม หรือการ
นอนหลับ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. 2541) ส่วนค าว่าจิตสาธารณะ (Public mind) หรือจิตส านึก
สาธารณะ (Public consciousness) จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้ท่ีท  าการศึกษา
สามารถใชส้องค านีใ้นความหมายท่ีทดแทนกันได้ โดยงานวิจยันีจ้ะใชค้  าว่า จิตส านึกสาธารณะ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายและอดุมการณข์องโครงการ Move World Together ท่ีวา่ “โครงการ 
MWT เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพฒันาเยาวชนไทยใหม้ีภูมิคุม้กัน (...ทักษะการคิดเชิง
สรา้งสรรค์ ...และส านึกจิตอาสา)...” ซึ่งจิตส านึกสาธารณะไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย 
ดงันี ้
  กรรยา พรรณนา (2559: 13-15)ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาธารณะ หมายถึงการ
รูจ้ักเอาใจใส่เป็นธุระในเรื่องของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชนร์่วมกัน การคิดในสิ่งดี การประพฤติดี  
ยึดผลประโยชนส์่วนรวมเป็นท่ีตัง้ ไม่เห็นแก่ผลประโยชนส์่วนตน การรูจ้กัสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 
การไมท่  าลายเบียดเบียนบคุคล สงัคม วฒันธรรม ประเทศชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม    
  ชาย โพธิสิตา (2540: 14-15) ไดใ้ชค้  าว่า “จิตส านึกต่อสาธารณสมบตัิ” หมายถึง
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือการหลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะก่อใหเ้กิดการช ารุดเสียหายต่อ
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สมบตัิของสาธารณะ ซึ่งอีกนยัะหนึ่งจึงหมายถึงการท าหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมเพ่ือดแูลสาธารณะ
สมบัติในวิสัยของตนเอง และไม่ละเลยต่อการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนท่ีมีต่ อสาธารณสมบัติ
เชน่เดียวกบัตนเอง 
  ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2552: 20) ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาธารณะ หมายถึงภาวะ
ทางจิตแบบหนึ่งท่ีมากไปดว้ยความรกัความห่วงใย เอือ้เฟ้ือตอ่ผูค้นและสงัคม ใหพ้ลงัทางบวกแก่
สังคมเพ่ือสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข โดยไม่สรา้งปัญหาให้เกิดความเส่ือมเสียทัง้ต่อชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ แสวงหาการกระท าท่ีเป็นกุศล ลดความขัดแย้ง ไม่ท าร้าย ท าลาย และ
เบียดเบียนบคุคล หรือความสมัพนัธข์องบคุคล รวมถึงสิ่งแวดลอ้ม อนัเป็นสว่นหนึ่งของสว่นรวม  
  อ านาจ อยูส่ขุ (2555: 7) ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาธารณะ หมายถึงคณุลกัษณะ
ทางจิตประการหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง ความพรอ้มทางจิตใจ ทัง้ความปรารถนาท่ีจะเอือ้เฟ้ือตอ่การ
จัดการกับปัญหา และอุทิศตนเพ่ือผู้อ่ืน รวมถึงการหยิบใช้และการรักษาสิ่งท่ีเป็นส่วนรวม  
เป็นสาธารณะประโยชน ์ 
  จากความหมายท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สรุปว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง 
คณุลกัษณะทางจิตประการหนึ่งท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความรกั ความหว่งใย ใหพ้ลงัทางบวกแก่สงัคม 
โดยบุคคลท่ีมีจิตส านึกสาธารณะจะแสดงออกถึงความปรารถนา ท่ีจะเอือ้เฟ้ือต่อการจดัการกับ
ปัญหาของสาธารณะ ยินยอมเป็นธุระในเรื่องของสว่นรวมอย่างสมคัรใจ รวมถึงการรูจ้กัและเคารพ
ในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความสุขของคนในสังคมหรือชุมชน  
โดยยดึถือการใชแ้ละการรกัษาประโยชนท์างสงัคมท่ีมีอยูร่ว่มกนั    
 

 4.2 องคป์ระกอบของจิตส านึกสาธารณะ 
  สมพงษ ์สิงหะพล (2542: 15-16)  ไดก้ลา่วถึงจิตส านกึวา่มี 3 ดา้น คือ 
  1. จิตส านึกแบบปัจเจก (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือพฒันาตนเอง
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จิตส านึกดา้นนีก้ารศึกษาไทยให้ความส าคัญมาอย่างยาวนาน 
และจิตส านึกแบบดัง้เดิมท่ีสังคมมีความพยายามท่ีจะปลูกฝังให้เกิดขึน้ เช่นความขยัน ความ
รบัผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นตน้  
  2 .  จิ ตส า นึ ก ความสัมพัน ธ์กั บผู้ อ่ื น  (Others Oriented Consciousness) 
เ ป็นจิตส านึกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่ีด ารงอยู่ ในสังคม เช่น  ความสามัคคี 
ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่และความเห็นอกเห็นใจ เป็นตน้  
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  3. จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็นจิตส านึกท่ีตระหนักถึง
คณุคา่ และความส าคญัในการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสงัคม หรือค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีรว่มความสมัพนัธ์
เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น จิตส านึกดา้นเศรษฐกิจ จิตส านึกดา้นการเมือง จิตส านึกดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
จิตส านกึดา้นสขุภาพ  
  ชยัวฒัน ์สุทธิรตัน ์(2552: 19) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของจิตสาธารณะดว้ย
งานศกึษารูปแบบการพฒันาใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะแบง่เป็น 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้
 1. การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนสาธารณะท่ีใช้
ประโยชนร์ว่มกนัของบคุคลอ่ืน เชน่ การดแูลเก็บรกัษาของส่วนรวม รวมถึงการรูจ้กัใชข้องสว่นรวม
อยา่งคุม้คา่และใชอ้ยา่งทะนถุนอม 
 2. การยึดถือว่าการท าหนา้ท่ีต่อการมีส่วนร่วม เพ่ือดแูลรกัษาทรพัยากรของส่วนรวมใน
วิสัยท่ีตนสามารถท าได้ เช่น การท าตามหนา้ท่ีเพ่ือส่วนรวม และการอาสาท่ีจะด าเนินการเพ่ือ
สว่นรวม 
 3. การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้นท่ีจะรกัษาประโยชนร์ว่มกนัของกลุ่ม เช่น การไม่ยึด
ครองของสว่นรวมนัน้มาเป็นของตนเอง และการเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดส้ามารถใชข้องสว่นรวม 
 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับ องคป์ระกอบของจิตส านึกสาธารณะ ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
สรุปว่า สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การเห็นคณุค่าของความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลในฐานะปัจเจกกบัผูอ่ื้นท่ีด  ารงอยู่ในสงัคม 2) รูจ้กัขอบเขตในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองท่ีมี
ตอ่ประโยชนข์องสาธารณะ 3) เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้นท่ีสรา้งประโยชนใ์หก้บัสว่นรวม 
 

 4.3 คุณลักษณะของจิตส านึกสาธารณะ  
  อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2540: 42-44) ได้กล่าวถึง 
จิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม ว่าเป็นคณุลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิดประชาสงัคม หมายถึงชุมชนท่ีมี
ความเขม้แข็ง ท่ีเป็นแหล่งรวมของจิตส านึกสาธารณะ โดยผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนต่างเป็นส่วน
หนึ่งของระบบโดยรวมท่ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งแนบแนน่ ซึ่งมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
   1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  คือการ ท่ีคนในชุมชนสามารถเรียน รู้  
และท าความเขา้ใจ เพ่ือการมองเห็นอนาคตรว่มกนั โดยอาศยัการคิดพิจารณาใหมี้ความเขา้ใจถึง
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ในชมุชนพรอ้มรบัสถานการณท่ี์เกิดการเปล่ียนแปลงควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิ 
   2. คนในชมุชนตระหนกัรูถ้ึงพลงัและความสามารถของตนเอง รวมถึงน า
พลงันัน้ไปสู่การรว่มกนัแกไ้ขเปล่ียนแปลงชมุชนสงัคมได ้ท าใหเ้กิดชมุชนเขม้แข็งรว่มกนัเป็นพลงั
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ทางสังคม ไม่รีรอให้ผู้อ่ืนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับตนเอง ซึ่งตอ้งให้ความส าคัญกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัในสงัคม (Civic Education) 
   3. ความรัก  เ อื ้ออาทร  สามัค คี  การรวมของบุคคลในสังคม มี 
ความหลากหลายจึงจ าเป็นต้องสร้างขึน้บนฐานแห่งความรักความเมตตา  ความเอือ้อาทร 
และความสามัคคี ความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมเกิดขึน้ได้ ซึ่งความแตกต่างนีเ้ป็นสิ่งดี 
และไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปสูค่วามแตกแยกเสมอไป ดงันัน้เง่ือนไขแหง่ความรกัสมานฉนัทจ์ะเป็นสว่น
เช่ือมโยงใหเ้กิดความรว่มมืออยา่งมีพลงั 
   4. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง (Interactive 
Learning Through Action) แมว้่าจิตสาธารณะมีความเป็นนามธรรมยากต่อการบงัคบัใหเ้กิดขึน้ 
ดงันัน้ตอ้งอาศยัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ง่ือนไขของสถานการณจ์ริงเพ่ือใหบุ้คคลไดป้ฏิบตัิท  ากิจกรรม
รว่มกนั 
   5. การมีเครือข่ายและการติดตอ่ส่ือสาร ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล การเรียนรูผ้่านเครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งจิตสาธารณะ
รว่มกนั 
  ณรงค ์อุ้ยนอง (2546: 15)ได้ศึกษาส านึกสาธารณะของชุมชน กรณีการจัด
การศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และจ าแนกจิตสาธารณะของบคุคลไวเ้ป็น 3 ประเภท 
   1. จิตสาธารณะแบบประเพณีน า หมายถึง จิตสาธารณะท่ียึดถือเอา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นเครือญาติความอาวุโสเป็นเครื่องชีน้  าวิธีปฏิบตัิจิตสาธารณะ
แบบนีมี้อยูท่ั่วไปโดยเฉพาะในสงัคมชนบทของไทย 
   2. จิตส านึกแบบหลักการน า  หมายถึง จิตสาธารณะท่ียึดถือหลัก
ปฏิบตัิงานใหบ้รรลุจุดหมายปลายทาง โดยใหค้วามส าคญัไปท่ีอุดมการณห์รือหลักการท่ีมีอยู่
รว่มกนัของบคุคลในสงัคม ซึ่งจิตส านกึประเภทนีจ้ะละทิง้การน าดว้ยผูอ้าวโุสและขนบประเพณีแต่
จะเนน้ไปท่ีการบรรลเุปา้หมายของชีวิตมากกว่า 
   3. จิตสาธารณะแบบผูอ่ื้นน า หมายถึง จิตส านึกแบบอา้งอิงไปท่ีบุคคล
หรือกลุ่มคนอ่ืน ซึ่งจ  าเป็นตอ้งประพฤติปฏิบตัิตามกลุ่มหรือตามผูน้  าของกลุ่ม ดว้ยความคาดหวงั
ใหต้นเองไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่  
  จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับ คณุลกัษณะของจิตส านึกสาธารณะ ท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ สรุปว่า สามารถแบง่คณุลกัษณะของจิตส านึกสาธารณะไดเ้ป็น 3 แบบ ไดแ้ก่   1) อปุนิสยั
และการแสดงออก คือ การแสดงออกถึงความรกั ความเอือ้อาทร มีจิตใจท่ีเมตตา มีความตอ้งการ
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วิสยัทศันใ์นการรกัษาผลประโยชนร์่วมกนั รวมถึงยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ใหค้วามส าคญั
กับส่วนรวมโดยเคารพสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
คือการท างานบนความสัมพันธ์แบบเครือข่าย โดยท่ีมีการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือไปสู่วิสยัทศันท่ี์ไดร้่วมกันสรา้งไว้ ทัง้นีค้นในชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท างาน
ร่วมกัน ไม่ให้ความส าคัญของจิตส านึกสาธารณะส่วนบุคคล หากแต่คน้หาวิธีการท่ีจะสร้าง
จิตส านกึสาธารณะรว่มกนักบัผูค้นในสงัคมท่ีอาศยัอยู ่3) รูปแบบการเรียนรูข้องบคุคลหรือกลุ่มคน 
คือ มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมด้วยการปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ความส าคัญท่ี  
การปลูกฝังค่านิยมตามอุดมการณข์องพลเมืองท่ีดี และพฒันาดว้ยการสรา้งความสมัพันธ์ผ่าน  
การเรียนรูแ้บบการปฏิบตัใินสถานการณจ์รงิ  
 
5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

คารลี์ เจ ลาสซิก (Carly J. Lassig.  2013: online) ไดศ้ึกษากระบวนการของความคิด
สรา้งสรรคข์องเยาวชนชว่งอาย ุ14-17 ปี ในประเทศออสเตรเลีย จ านวน 20 คน จากโรงเรียนศลิปะ
ช่ือ Whimsical High School (WHS) และ โรงเรียนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีช่ือ Nerdopolis 
High School(NHS) ใชก้ารวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก โดยกลุ่มเป้าเหมา
ยต้องผ่านการทดสอบจากแบบทดสอบเพ่ือวัดบุคลิกภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ นักวิจัย
ด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึกรายบุคคลและการสนทนากลุ่มผ่านแบบค าถามกึ่ง
โครงสรา้ง และการรายงานตนเองเก่ียวกบัประสบการณด์า้นความคิดสรา้งสรรคท่ี์ตนเองเคยหรือ
ก าลังเผชิญผ่านทางอีเมล์ โดยผลท่ีได้จากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอเชิงทฤษฎีของ
กระบวนการเรียนรูข้องเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคว์า่มี 4 วิธีดงันี ้1) การปรบัตวั (adaption) หมายถึง 
เป็นสถานการณข์องการปรับตวัของเยาวชนเม่ือเผชิญกับอุปสรรคท่ีไม่สามารถก้าวข้ามไดใ้น
ขณะนัน้ 2) การเปล่ียนผ่าน (transfer) หมายถึง การคิดหนทางท่ีหลากหลายเพ่ือออกจากผลลพัธ์
เดมิสูส่ิ่งใหมเ่พ่ือการบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตนเองตอ้งการ โดยใชป้ระสบการณเ์ดมิเป็นส าคญัในการ
เปล่ียนผ่าน 3) การสังเคราะห ์(synthesis) หมายถึง การคน้พบความสัมพันธ์ของความคิดท่ี
หลากหลายทัง้จากสถานการณ ์เง่ือนไขทางความคิด และ ประสบการณเ์ดิม 4) การก าเนิดขึน้ 
(genesis) หมายถึง การผุดขึน้ภายใตก้ารครุ่นคิดโจทยท์างความคิด โดยผูค้ิดไม่ไดต้ัง้ใจว่าจะ
ไดร้บัค าตอบทางความคิดในขณะนัน้ ส่วนมากเกิดขึน้ในกลุ่มเป้าหมายทางศิลปะ และไม่เกิด
ขึน้กบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัเรียนทางสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  



  48 

สว่น ณฏัฐพงษ ์เจรญิพิทย ์(2541: 283-309) ไดศ้กึษาลกัษณะการนกัคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ขัน้ตอนการคิดสรา้งสรรค ์กับประชากร 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่ (1) นักวิทยาศาสตรรุ์่นใหม่ (2) นักเรียน
วิทยาศาสตรก์ลุ่มคดัสรร (3) ผูใ้หญ่นกัประดิษฐ์ และ (4) นกัเรียนนกัประดิษฐ์โดยใชรู้ปแบบการ
วิจยัเชิงส ารวจลกัษณะของนกัคิดสรา้งสรรค ์7 อยา่งไดแ้ก่ (1) ความอยากรูอ้ยากเห็น (2) ความไว
ต่อปัญหา (3) ความคิดแหวกแนว (4) ชอบท าในสิ่งท่ีทา้ทายความคิด (5) ชอบการเป ล่ียนแปลง 
(6) ท างานเพ่ือความพอใจ และ (7) มีอารมณข์นั ผา่นเครื่องมือในการส ารวจช่ือ แบบส ารวจทศันะ
และประสบการณเ์ก่ียวกบัความคดิสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรพ์บวา่ 

1. ลกัษณะการคิดทัง้ 7 ลกัษณะมีความสัมพันธ์แบบคลอ้ยตามกันกับประชากรทัง้ 4 
กลุม่ หมายความถึง หากมีอยา่งใดอย่างหนึ่งย่อมมีลกัษณะท่ีเหลือติดตวัมาดว้ย 

2. บอ่เกิดท่ีเดน่ท่ีสดุของลกัษณะการคิดสรา้งสรรคคื์อ “เกิดขึน้เอง” บอ่เกิดดา้นบคุคลท่ี
เด่นท่ีสุดคือ “เพ่ือนนักเรียน/นักเรียนร่วมงาน” และบ่อเกิดดา้นพฤติกรรมท่ีเด่นท่ีสุดคือ “การเห็น
ตวัอยา่งของการกระท าท่ีดี” 

3. ช่วงแรกของการก่อตัวของลักษณะการคิดสรา้งสรรคส์่วนใหญ่คือมีอายุระหว่าง 
15-20 ปี รองลงมาคือชว่งอาย ุ10-15 ปี 

4. ลกัษณะของประชากรแตล่ะประเภทมีพฤติกรรมดา้นความคิดสรา้งสรรคเ์ดน่แตกต่าง
กนัดงันี ้(ก) กลุม่นกัวิทยาศาสตรรุ์น่ใหม่มีพฤติกรรมท างานเพ่ือความพอใจ และชอบท าในสิ่งท่ีทา้ทาย
ความคิด เป็นส าคัญตามล าดับ (ข) กลุ่มนักเรียนวิทยาศาสตรมี์พฤติกรรมชอบการเปล่ียนแปลง  
และมีอารมณข์นั เป็นส าคญัตามล าดบั (ค) กลุ่มผูใ้หญ่นกัประดิษฐ์มีพฤติกรรมท างานเพ่ือความพึง
พอใจ และคิดแหวกแนว เป็นส าคญัตามล าดบั (ง) กลุ่มนกัเรียนนกัประดิษฐ์มีพฤติกรรมตามล าดับ
ส าคญัดงันี ้1) ความอยากรูอ้ยากเห็น 2) ท างานเพ่ือความพึงพอใจ 3) ชอบท าในสิ่งท่ีทา้ทายความคิด 
4) ความคดิแหวกแนว 5) ชอบการเปล่ียนแปลง 6) มีอารมณข์นั 7) ความไวตอ่ปัญหา 

5. ประชากรทั้งหมดในการศึกษานีส้่วนใหญ่ใช้ขั้นตอนหลักของการคิดสร้างสรรค์
ทั้งหมด 5 ขั้นดังนี ้1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นบ่มเพาะความคิด 3) ขั้นพบทางออก 4) ขั้นปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแนวคิดแลว้เริ่มตน้ใหม ่5) ขัน้คดิแบบสหสัญาณ เป็นส าคญั 

ภารดี ก าภู ณ อยุธยา (2560: 223-228)ได้ศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู  ้
เพ่ือเสริมสรา้งการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคส์  าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยมีเด็กกลุ่มทดลอง 14 คน และกลุ่มควบคุม 13 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
ใช้วิ ธีการวิจัยแบบผสมผสานเครื่ องมือ ได้แก่  แบบวัดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
แบบวดัความคิดสรา้งสรรคข์องทอแรนซ ์แบบประเมินผลงานวิเคราะหข์อ้มูล การวิเคราะหค์่าเฉล่ีย
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ส่วนเบนเบนมาตรฐาน การใชส้ถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะหเ์นือ้หา ซึ่งนักวิจัยไดบู้รณาการ
รูปแบบการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งการคิดแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละความคิดสรา้งสรรค ์และรูปแบบ
การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และหลกัการจดัการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ และไดแ้บง่ขัน้ตอนกาเรียนรู้
คือ ขัน้น าเขา้สู่กิจกรรม ขัน้ตอนท่ี1 การส ารวจสภาพปัญหา ขัน้ตอนท่ี2 การคน้พบปัญหา ขัน้ตอนท่ี 3 
การระดมความคิดในการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี4 การคน้พบวิธีการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี5 การวางแผนในการ
แก้ปัญหา ขั้นท่ี6 การปฏิบัติการแก้ปัญหา ขั้นตอนท่ี7 การประเมินผลการแก้ปัญหา และขั้นสรุป
กิจกรรม โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมอยู่ท่ี 0.8-1.00  ผลการวิจยัพบว่า 1) ในระยะหลงั
การทดลองเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียการคิดแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละความคิด
สรา้งสรรคแ์ตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 2) ในระยะหลงัการทดลองเด็กกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียการคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละความคิดสรา้งสรรคส์ูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3)ในระยะหลงัการทดลอง ผลงานของเด็กกลุ่มทดลองแสดง
ใหเ้ห็นถึงความคิดริเริ่มการแก้ปัญหามีรายละเอียดและการสังเคราะหท่ี์ท าให้ผลงานมีความเป็น
เอกลกัษณ ์

ดวงจันทร์ วรคามิน และคณะ (2559: ออนไลน์)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถด้านการคิดวิ เคราะห์ กับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย โดยประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาได้แก่  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี6 และระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 
และนกัเรียนอาชีวะศึกษาปีท่ี1 จากโรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา และส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน ครอบคลุม
พืน้ท่ี 5 ภมูิภาคทั่วประเทศ จ านวน 6,235 คน การศกึษาครัง้นีใ้ชเ้ครื่องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ บททดสอบ
การวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งสถานการณค์วามสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการมีจิตสาธารณะของนกัเรียนไทย ในประชากร
ทัง้ 2 กลุ่มส าหรบันกัเรียนไทยระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี4 พบว่านกัเรียนท่ี
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ทัง้ 3 วิชา (การดกูารอ่าน การรูค้ณิตศาสตร ์และการรูว้ิทยาศาสตร)์ มีสดัส่วน
นอ้ยมาก (รอ้ยละ 2.09) เม่ือใชเ้กณฑผ์่านรอ้ยละ 40 ทกุวิชาและเกณฑก์ารกระจายปกติ นกัเรียนผ่าน
เกณฑเ์ป็นกลุ่มเด็กเก่งประมาณรอ้ยละ 16 ส าหรบัการมีจิตสาธารณะของนกัเรียน ประมาณ 2 ใน 3 
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างผ่านเกณฑจ์ิตสาธารณะระดบัมากในดา้นการมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
และหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระท าท่ีจะท าใหเ้กิดการช ารุดเสียหายต่อส่วนรวม และสดัส่วนครึ่งหนึ่ง
ของกลุ่มตวัอย่างมีจิตสาธารณะระดบัมาก ในดา้นการมีความส านึกและรูจ้กัรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีของ
ตนเองท่ีไดร้บัมอบหมายและมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการดแูลส่วนรวม ในขณะท่ีการมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อโรงเรียนชุมชนและสงัคมนักเรียนท่ีผ่านเกณฑจ์ิตสาธารณะระดับมาก 
มีเพียง 1 ใน 3 ส าหรบัการมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและปฏิบตัิตนโดยสุจริต
นกัเรียนท่ีผ่านเกณฑจ์ิตสาธารณะในดบัมากรอ้ยละ 46.40 ส าหรบัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์
และการมีจิตสาธารณะของนักเรียน สมัพนัธก์ันในทางบวก และมีความสัมพนัธใ์นระดบัท่ีนอ้ยมาก
ประมาณ 1 ใน 3 ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนคิดวิเคราะหร์ะดบัมากและมีจิตสาธารณะมาก ในขณะท่ีเป็น
เดก็เก่งแตมี่จิตสาธารณะนอ้ยคิดเป็นสดัส่วนนอ้ย 

น า้ทิพย ์งามสุธา (2556, มกราคม-มีนาคม: ออนไลน)์ไดท้  าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูบ้รูณาการแนวคิดจิตวิทยารว่มสมยัเพ่ือเสรมิสรา้งจิตสาธารณะนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ คณะนกัวิจยัใชเ้ครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบไปดว้ย แบบวดัจิตสาธารณะ แบบสงัเกต
พฤตกิรรมจิตสาธารณะ แบบบนัทกึการเรียนรู ้และผลการวิจยัสรุปวา่  

1. รูปแบบการเรียนรูท่ี้บูรณาการแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย ไดแ้ก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
ปัญญานิยม มนุษย์นิยม และสร้างสรรค์นิยม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างแรงจูงใจ 
2) ส ารวจสงัคม 3) ตระหนกัรู ้4) ปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ 5) น าเสนอผลงาน 6) ประยกุตใ์ช ้ 

2. กลุ่มทดลองมีจิตสาธารณะระยะการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผลสูง
กวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั. 01  

3. จากการสงัเกตพบว่าพฤตกิรรมจิตสาธารณะของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่าง
เดน่ชดัโดยระยะติดตามผลมีความแตกตา่งเดน่ชดัท่ีสดุ  

4.การวิเคราะหส์าระส าคญัของการบนัทึกในกรอบขององคป์ระกอบจิตสาธารณะพบว่า
จิตสาธารณะตอ่บคุคลพบว่ามีตอ่บคุคลท่ีใกลต้วัไปสูบ่คุคลท่ีใกลต้วัออกไป  

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการวิเคราะหพ์บว่าการศกึษาดา้นกระบวนการเรียนรูสู้่นกัคิดสรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนยงัไม่ไดเ้ผยใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ีแสดงขัน้ตอนอย่างเป็นรูปธรรม และยงัไม่ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงประสบการณเ์ดิมโดยรายละเอียดว่ามีท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มหรือตวัแบบท่ีส่งผล
ตอ่กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนท่ีมีความคิดสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร  

ดังนั้น จากการทบทวนและประมวลเอกสารวรรณกรรมท่ีกล่าวมาในบทนี ้ผู้วิจัยจึง
น าเสนอกรอบแนวคิดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้สู่เยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนีเ้ป็นไปเพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรูสู้่เยาวชนนักคิดสรา้งสรรคผ์่านค าถาม

งานวิจัย 2 ขอ้คือ 1) มีปัจจัยส าคญัใดบา้งท่ีพัฒนาเยาวชนนักคิดสรา้งสรรค์ และ 2) โครงการ 
Move World Together ไดส้รา้งกระบวนการการเรียนรู้ความคิดสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการอยา่งไร  

ส าหรบัการศึกษานีผู้ว้ิจัยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดว้ยระเบียบ
วิธีการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Approach) ผา่นกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลู
ในสองส่วนไดแ้ก่ 1) เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือตอบค าถามงานวิจยัทัง้ 2 ขอ้ท่ีกล่าวไปข้างตน้ 
และ 2) ผูท่ี้มีสว่นไดส้่วนเสียของกระบวนการในโครงการ Move World Together เพ่ือตอบค าถาม
งานวิจัยขอ้ท่ี 2 ซึ่งผูว้ิจัยสนใจในความสลับซับซอ้นของกระบวนการเรียนรูด้งักล่าวเพ่ือน าไปสู่  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท่ีสถาบันการศึกษาจะสามารถน าไปปรับใช้  เ พ่ือพัฒนา 
นกัคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัสงัคมไทยตอ่ไป  

การศึกษานีผู้้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยระเบียบ
วิธีการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Approach) ซึ่งทฤษฎีจะถกูสรา้ง (Construct) 
และไดร้บัการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บขอ้มลู การวิเคราะหแ์ละการตีความของปรากฏการณ์
อย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมท่ีจะสร้างความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sensitivity) ใหก้บัผูว้ิจยั เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งกรอบแนวคดิของงานวิจยั (Conceptual framework) 
ท่ีจะใช้เพ่ือส ารวจข้อมูล และน าไปสู่การสร้างแนวค าถามกึ่งโ ครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์
กลุ่มเปา้หมาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู สรา้งมโนทศัน ์และเช่ือมโยงมโนทศันต์า่งๆ 
ท่ีไดจ้ากขอ้มลูเพ่ือน าไปสู่การสรา้งขอ้เสนอชั่วคราว และตรวจสอบความอ่ิมตวัของขอ้มลูเพ่ือการ
เก็บขอ้มูลซ า้ จนกว่าจะถึงจุดอ่ิมตวัทางทฤษฎี (Theoretical saturation) จึงน าไปสู่ขอ้เสนอเชิง
ทฤษฎี ซึ่งผูว้ิจยัสนใจในความสลบัซบัซอ้นของกระบวนการเรียนรูด้งักล่าวเพ่ือน าไปสู่การพฒันา
รูปแบบการเรียนรูท่ี้สถาบนัการศึกษา หรือองคก์ารการเรียนรูอ่ื้นๆ จะสามารถน าไปปรบัใช้เพ่ือ
พฒันานกัคิดสรา้งสรรคใ์หก้บัสงัคมไทยตอ่ไป ทัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เพราะเห็นวา่
เป็นวิธีวิจัยท่ีมีสามารถอธิบายถึงกระบวนการท่ีมีความสลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ทั้งยัง
สามารถแสดงความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการและบริบทแวดลอ้มของเยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี 
ดว้ยการเปิดกวา้งทางการวิเคราะหแ์บบอุปนัย (Inductive) และมุ่งท าความเขา้ใจต่อพลวัตของ
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ปรากฏการณท่ี์นักวิจัยสนใจ โดยอาศยัทัศนะของผูใ้หข้อ้มูลและการตีความร่วมของผูว้ิจัยเป็น
ส าคญั (Creswell John W.  1998: 15; ชาย โพธิสิตา.  2562: 138-140; พิศมยั รตันโรจนส์กุล.  
2558, กรกฎาคม-ธนัวาคม: 8-19; สภุางค ์จนัทวานิช.  2559: 13) 

 
การวิจัยเพือ่สร้างทฤษฎีจากฐานราก 

การสรา้งทฤษฎีจากฐานรากเป็นวิธีวิทยาหนึ่งท่ีอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นส าคญักว่า
สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือพฒันา “ค าอธิบาย” ไปสู่ขอ้สรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical 
conclusions) ท่ีมีคุณสมบัติไปสู่ความเป็นสามัญการ 4 (Generalization) ซึ่งการสร้างทฤษฎี 
จากฐานรากจึงตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ของนกัวิจยัในการมุ่งศึกษาเบือ้งหลงัปรากฏการณท่ี์
นกัวิจยัสนใจอยา่งลุม่ลกึ และวิเคราะหผ์า่นการตีความรว่มกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูใ้หข้อ้มลู การมุง่
พัฒนา ข้อมูลจากฐานราก5 ท่ีผ่านการวิเคราะห์และการตีความอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่ 
การสรา้งทฤษฎี ซึ่งมีความหมายมากกว่าชดุขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้พบ แตผู่ว้ิจยัตอ้งสรา้งใหเ้ห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หรือชุดของมโนทัศน์ ท่ีมีความสามารถในการอธิบายถึง
ปรากฏการณท่ี์ผูว้ิจยัสนใจ โดยผ่านการตีความ เพ่ือน าไปสู่การสรา้งเป็นชดุความรูส้  าหรบัอธิบาย
ปรากฏการณ ์และสามารถไปใชอ้ธิบายตอ่ปรากฏการณ ์หรือสถานการณอ่ื์นๆ ท่ีมีความใกลเ้คียง
กนัได ้(Transferability) (Strauss Anselm และCorbin Juliet.  2008: 12-13)  

ดงันัน้ วิธีวิทยาในรูปแบบการสรา้งทฤษฎีจากฐานรากจงึมีความเหมาะสมตอ่การอธิบาย
ถึงเบือ้งหลงัของการสรา้งเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์เพราะการท าความเขา้ใจตอ่กระบวนการสรา้ง
นกัคดิสรา้งสรรคไ์มส่ามารถอธิบายผ่านเฉพาะผลส าเรจ็ของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในการพฒันาตวั
เยาวชนเท่านัน้ หากตอ้งใหค้วามส าคญัไปท่ีมโนทัศน ์บริบทแวดลอ้มและกระบวนการเรียนรูท่ี้
เกิดขึน้ตอ่เยาวชนผูเ้ป็นนกัคดิสรา้งสรรค ์ 

ส าหรบักระบวนการวิจยัของการศึกษาเพ่ือสรา้งทฤษฎีจากฐานราก ทฤษฎีจะถูกสรา้ง 
(Construct) และไดร้บัการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บขอ้มลู การวิเคราะหแ์ละการตีความของ
ปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ (นภาภรณ์ หะวานนท.์  2539: 103-104) เริ่มจากการทบทวน

                                                           
4 สรุปความหมาย สามัญการ (generalization) ในฐานคติของกระบวนทัศน์ทางเลือกของนักวิจัยเชิงคุณภาพอย่าง Strauss and 
Corbin และ Morse ได้ว่าสามัญการ หมายถึง การน่าเอามโนทัศน์หรือทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาสถานที่หนึ่งหรือสถานการณ์
หนึ่ง ไปใช้ในสถานที่หรือสถานการณ์อื่น มโนทัศน์หรือทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาเช่นนั้นสามารถน่าไปปรับใช้ได้ทั่วไป (ชาย โพธิสิตา. 2554: 
76)  
5 ในที่นี้ Strauss and Corbin ใช้ค่าว่า “grounded in data” ผู้วิจัยจึงตีความถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งหรือราก ที่ผู้วิจัยเช่ือว่ามีอิทธิพล
ส่าคัญต่อทฤษฎีหรือกระบวนการสร้างทฤษฎี อาจมาจากผลการสัมภาษณ์ ผลการสังเกต หรืออื่นๆ ที่สามารถสะท้อนความคิด ความเชือ่ 
ของผู้ให้ข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจ 
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วรรณกรรม ความคิดสร้างสรรค ์ เช่น นิยามความหมาย คุณลักษณะของนักคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสรา้งการคิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู ้เช่น ความหมายของ
การเรียนรู ้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้ เป็นตน้ ทัง้นีก้ารทบทวนวรรณกรรมเป็นไปเพ่ือการสรา้ง
ความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensitivity) ใหก้ับผูว้ิจยั เพ่ือน าไปสู่การสรา้งกรอบแนวคิดของ
งานวิจยั (Conceptual framework) ท่ีจะใชเ้พ่ือส ารวจขอ้มูล และน าไปสู่การสรา้งแนวค าถามกึ่ง
โครงสรา้งส าหรบัสมัภาษณก์ลุ่มเปา้หมาย โดยผูว้ิจยัจะตอ้งเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มูล สรา้งมโน
ทัศน์ และเช่ือมโยงมโนทัศน์ต่างๆ ท่ีได้จากข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อเสนอชั่ วคราวและ
ตรวจสอบความอ่ิมตวัของขอ้มูลเพ่ือการเก็บขอ้มลูซ า้ จนกว่าจะถึงจดุอ่ิมตวัของขอ้มลู จึงน าไปสู่
ขอ้เสนอเชิงทฤษฎี ตามภาพประกอบท่ี 4 ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงการตีความจากขอ้มูลกระบวนการวจิยัการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก 
 

ท่ีมา: นภาภรณ ์หะวานนท.์ (2539). พฒันศกึษาศาสตร ์ศาสตรแ์ห่งการเรียนรูแ้ละการ
พฒันา น. 97-108  
 
พืน้ที่ในการศึกษา 

จากเป้าหมายของการวิจัยท่ีตอ้งการศึกษากระบวนการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค ์ผูว้ิจยัจึงเลือกโครงการ Move World Together (MWT) ซึ่งผูว้ิจยัมีส่วนรว่มในโครงการ
ดังกล่าวและเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ได้จริง  
โดยโครงการ MWT ไดเ้ริ่มด าเนินงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนัซึ่งเป็นโครงการท่ีมี
จดุมุ่งหมายส าคญัเพ่ือการสรา้งภูมิคุม้กนัใหเ้ยาวชนไทยมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ สติปัญญา 
ทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรค ์นอกกรอบ และส านึกจิตอาสา ตอ่ชมุชนและสงัคม อีกทัง้มีพลงัความ
ร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยเริ่มต้นจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา  
ดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มแบบใหม่ๆ  เพ่ือใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรคม์ากขึน้ 
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พึ่งตนเองไดม้ากขึน้ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน หรือหวังพึ่งค  าแนะน าจากคนอ่ืนๆ เท่านั้น  
โครงการ MWT ไดร้บัความส าเร็จในระดบัสากลอย่างเด่นชัด พ.ศ. 2558 จากผลงานของกลุ่ม
เยาวชนท่ีท าโครงงาน (project) จนสามารถย่ืนจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได ้ถึง 5 ผลงาน 
และรางวัลในงานประกวดระดับนานาชาติ เช่น The Taipei International Invention Show & 
Technomart 2014 (ประ เทศมา เล เ ซีย) , ‘The 26 th International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition (ITEX 2015)(ประเทศมาเลเซีย), MILSET Expo-Sciences International 
2015 (ราชอาณาจักรเบลเยียม) , “The Taipei International Invention Show & Technomart 
( INST2015) ”  (ประ เทศไต้หวัน ) ,  The 4 th World Inventor Award Festival (WIAF2015 ) 
(สาธารณรฐัเกาหลีใต)้ เป็นตน้ ซึ่งทุกรางวลัลว้นมีเกณฑค์ดัเลือกท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อความคิด
สรา้งสรรคข์องโครงการซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในความคดิสรา้งสรรคข์องเยาวชนเอง  

สิ่งส าคญัท่ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจในโครงการนีคื้อกระบวนการเรียนรูข้องโครงการฯ ท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์นั้นปรากฏอยู่ในกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม เช่น  
การพฒันาองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคด์า้นความคิดริเริ่ม (Originality) และ ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ผ่าน “กิจกรรมของสองสิ่ง” การพัฒนาดา้นความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) และคดิยืดหยุน่ (Flexibility) ผา่น “กิจกรรมเห็น...แลว้นึกถึงอะไร” ซึ่งเป็นแนวทางท่ีตรง
กบัหลกัการพฒันาทกัษะการคดิในเชิงจิตวิทยาการศกึษา  

 
ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก  

ผูใ้หข้อ้มลูเชิงลกึ (Key-informances) ในงานวิจยัชิน้นีป้ระกอบไปดว้ย 2 กลุม่ไดแ้ก่ 
1. เยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์คือเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการในโครงการ MWT ตัง้แต ่

ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558 โดยโครงงานของกลุ่มเยาวชนตอ้งเคยไดร้บัรางวลัท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิด
สรา้งสรรคใ์นระดบัสากล และไดร้บัการจดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
เชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) เพ่ือเลือกเยาวชนมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มจ านวน 8-10 คน 
ในการเก็บขอ้มลู โดยมีขอบเขตการเลือกคือ 1) ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าความส าเร็จดา้นการสรา้งโครงงาน
ท่ีมีความคิดสรา้งสรรคมี์ผลเน่ืองมาจากการท างานเป็นทีมของกลุ่มเยาวชน จึงเลือกท่ีจะศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างการอธิบายเง่ือนไงส าคัญด้านการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อความคิด
สรา้งสรรคใ์นตวัเยาวชน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลท่ีอยู่ในทีมเดียวกัน 2) เยาวชนมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มใจต่อกระบวนการในโครงการ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการสรา้งสมมติฐาน
ชั่วคราวและขอ้สรุปเชิงทฤษฎีในเวลาต่อมา ทัง้นีก้ารสรา้งความเขา้ใจต่อความรูส้ึกนึกคิดของเยาวชน
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นกัคิดสรา้งสรรคอ์าจจะตอ้งเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากเง่ือนไขส าคญัต่อการสรา้งความคิดสร้างสรรคท่ี์
เยาวชนเผยออกมาระหว่างการใหข้อ้มูล อาทิ กลุ่มครอบครวั กลุ่มเพ่ือน และกลุ่มคนท่ีเป็นตัวแบบ 
เป็นตน้ ทัง้นีก้ารเก็บขอ้มลูเพิ่มเติมเป็นไปเพ่ือการท าความเขา้ใจตอ่ขอ้มลูท่ีเยาวชนเผยออกมาไดอ้ย่าง
ลุม่ลกึเพิ่มมากขึน้ 

2. กลุ่มผู้ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในโครงการ MWT ประกอบไปด้วย 
1) ผู้คิดริเริ่มโครงการ 2) ผู้บริหารโครงการ 3) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 4)  อาสาสมัครท่ีมีหน้าท่ี 
เป็นวิทยากรกระบวนการ 5) ผู้เช่ียวชาญในโครงการ การเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
ในโครงการ จ านวน 6-12 คน เพ่ือใหผู้ว้ิจัยมีความเขา้ใจกระบวนการในการประกอบสรา้งเยาวชน 
นักคิดสร้างสรรค ์อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเบือ้งหลังของการคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม 
ความสมัพนัธข์องล าดบัขัน้ตอนของกิจกรรม หรือวิธีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้องเยาวชน
ในโครงการ ทัง้นีก้ารสรา้งความเขา้ใจกระบวนการในโครงการ ผ่านผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียจะท าใหผู้ว้ิจัย
สามารถเห็นนัยยะท่ีแฝงอยู่บนความตั้งใจของผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค ์และเป็นการสรา้งความเขา้ใจตอ่กระบวนการในโครงการไดอ้ยา่งลุม่ลึก  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 

การท่ีผู้วิจัยเลือกแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเน่ืองจากลักษณะของแบบค าถาม  
กึ่งโครงสรา้งจะมีแนวค าถามท่ีชัดเจน และวางล าดับการสัมภาษณ์อย่างหลวมๆ เพ่ือเอือ้ต่อ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เผยข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถเช่ือมโยงเรื่องราวอ่ืนๆ  ท่ีอยู่
นอกเหนือไปจากค าถามใหเ้ขา้สู่กระบวนการสนทนานัน้ได ้แมว้่าการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งจะมี
แนวค าถามท่ีชดัเจน แตก็่เอือ้ประโยชนใ์หก้บัผูถ้กูสมัภาษณใ์นเรื่องการใหข้อ้มลูสลบัไปมาระหว่าง
ค าถามท่ีผูว้ิจัยจัดเตรียมไว ้แต่ขอ้มูลท่ีไดร้ับจะตอ้งจ ากัดอยู่ภายใตใ้นประเด็นท่ีนักวิจัยสนใจ  
โดยแนวค าถามจะถกูพฒันาขึน้มาจากกรอบแนวคิดงานวิจยัและขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ  

แนวค าถาม (Guideline) เป็นแบบสมัภาษณจ์ากค าถามกึ่งโครงสรา้ง (Semi structured 
interview questionnaires) เพ่ือใชส้มัภาษณเ์ชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ทัง้นีแ้บบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้งจะไดร้ับการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงให้แนวค าถามมีความสอดคล้องต่อ
วตัถปุระสงคใ์นงานวิจยัชิน้นี ้จากนัน้จึงไดน้  าแนวค าถามไปทดลองสมัภาษณเ์พ่ือตรวจสอบความยาก
ง่ายภาษาของแนวค าถามต่อการตีความของเยาวชน ต่อมาจึงปรบัปรุงแนวค าถามและน าไปใชก้ลับ
กลุม่เปา้หมายของงานวิจยั แนวค าถามแบง่ออกเป็นทัง้หมด 2 ประเภทไดแ้ก่  
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1. แบบสมัภาษณเ์ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์เป็นแบบสมัภาษณท่ี์มุ่งเนน้ไปท่ีการเก็บ
ข้อมูลท่ีจะน าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามงานวิจัย 2 ข้อดว้ยกันคือ 1) มีเง่ือนไขส าคัญใดบ้างท่ี
ประกอบสรา้งขึน้เป็นเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์และ 2) โครงการ MWT ไดส้รา้งกระบวนการการเรียนรูสู้่
เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร ซึ่งขอ้มลูท่ีไดร้บัจากเครื่องมือนีจ้ะเป็นขอ้มลูส่วนส าคญัตอ่การท า
ความเขา้ใจความรูส้ึกนึกคิดท่ีเก่ียวกับการเรียนรูด้า้นความคิดสรา้งสรรคท่ี์เกิดขึน้ตลอดช่วงชีวิตของ
เยาวชน ทัง้ยงัเขา้ไปสรา้งความเขา้ใจบริบทแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยใหเ้ยาวชนมีตน้ทุนดา้นความคิด
สรา้งสรรคท่ี์แตกตา่งไปจากเยาวชนคนอ่ืนๆ  

2. แบบสมัภาษณผ์ูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในโครงการ MWT เป็นแบบสมัภาษณท่ี์มุ่งเนน้
การเก็บขอ้มลูท่ีจะน าไปวิเคราะหเ์พ่ือท าความเขา้ใจวิธีคิดท่ีอยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จของกระบวนการ
ในโครงการ Move World Together และเป็นขอ้มูลส าคญัต่อการตอบค าถามวิจัยขอ้ 2 คือ โครงการ 
Move World Together ไดส้รา้งกระบวนการการเรียนรูสู้่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร ซึ่งขอ้มลูท่ี
ไดร้บัจากเครื่องมือนีจ้ะเป็นขอ้มูลส่วนส าคญัต่อการท าความเขา้ใจผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียของโครงการ
ทัง้ผูร้เิริ่มโครงการ ผูบ้รหิารโครงการ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงาน รวมถึงอาสาสมคัรท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีแนะน า
และสง่เสรมิเยาวชนใหเ้ป็นนกัคิดสรา้งสรรค ์

 
การด าเนินการวิจัย 

เม่ือผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. เก็บขอ้มลูจากเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคด์ว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบักลุม่เปา้หมาย  
การเก็บข้อมูลจากเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์เริ่มจากการค้นหาเยาวชนท่ีผ่าน

กระบวนการในโครงการ MWT ตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558 โดยมีคณุสมบตัิตามรายละเอียดของ
ผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) เพ่ือเลือกเยาวชนมาเป็น
กลุ่มเปา้หมายและท าการเก็บขอ้มูล ตอ่มาจึงนดัหมายเพ่ือการสมัภาษณเ์ยาวชน หากการสมัภาษณ์
นั้น เยาวชนได้ เ ช่ื อมโยงถึ ง เ ง่ื อนไขส าคัญ ท่ี มี ส่ วนในการสร้างความคิ ดสร้างสร รค์   
อาทิ ครอบครวั กลุม่เพ่ือน นกัวิจยัจงึจะนดัหมายและเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพ่ืออธิบายขอ้มลูท่ีเยาวชนได้
เผยใหน้กัวิจยัไดเ้ห็นอย่างลุม่ลึกมากขึน้ 

2. เก็บขอ้มลูจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ MWT  
การเก็บขอ้มลูจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ MWT เริ่มจากการท าหนงัสือราชการจาก

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึง โครงการ Move World 
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Together : วิทยาลยัพฒันศาสตร ์ป๋วย อึง๊ภากรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ในการสรา้งความเขา้ใจ
เก่ียวกับการวิจัยพรอ้มทัง้ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีผูว้ิจัยตอ้งการเก็บขอ้มูล เม่ือคณบดีรบัทราบแล้ว
จากนัน้ถึงนัดหมายผูใ้หข้อ้มูลซึ่งแบ่งเป็น 1) ผูค้ิดริเริ่มโครงการ 2) ผูบ้ริหารโครงการ  3) เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบตัิงานในโครงการ 4) อาสาสมคัรท่ีมีหนา้ท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการ 5) ผูเ้ช่ียวชาญ 
ในโครงการ จ านวน 6-12 คน และท าการเก็บขอ้มูลต่อไป การเก็บขอ้มูลในขัน้นีเ้ป็นการเก็บข้อมูล
เพ่ือใหผู้ว้ิจัยไดเ้ห็นถึงวิธีคิดท่ีเป็นเบือ้งหลังของความส าเร็จดา้นการสรา้งความคิดสรา้งสรรคข์อง
โครงการ ท่ีประกอบขึน้จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตา่งๆ ท่ีอยูใ่นโครงการ 

 
การวิเคราะหแ์ละตคีวามข้อมูล 

วิธีการศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีจากฐานรากเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ  กับ
กระบวนการเก็บขอ้มูล ดงันัน้การวิเคราะหข์อ้มูลจึงเกิดขึน้ทนัทีหลงัจากท่ีถอดค าสมัภาษณผ์ูใ้ห้
ขอ้มูลคนแรก เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห ์ตีความใหเ้กิดขอ้เสนอเชิงทฤษฎีชั่วคราวจากขอ้มูลของ  
ผูถู้กสัมภาษณค์นแรก จากนัน้จึงท ากระบวนการดงักล่าวซ า้ในคนท่ีสองและน าไปสู่การสลาย
กรอบความคิดเดิม เพ่ือขยายค าอธิบายของข้อเสนอเชิงทฤษฎีให้ครอบคลุมความหมายของ  
มโนทศัน ์ชดุของมโนทศัน ์และความสมัพนัธข์องมโนทศัน ์ทัง้ขอ้เสนอเชิงทฤษฎีเดิมและขอ้เสนอ
เชิงทฤษฎีใหม่ ท าอย่างนีว้นซ า้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งขอ้มูลเกิดการอ่ิมตวัทางทฤษฎี (Theoretical 
saturation) และน าไปสูข่อ้สรุปเชิงทฤษฎีท่ีตอบวตัถปุระสงคง์านวิจยั 

ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวทางการวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลเป็นไปตามหลักคิดของ Strauss 
Anselm และCorbin Juliet (1998: 101-161) ท่ีว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็น
ขอ้เสนอเชิงทฤษฎีโดยมี 4 ขัน้ตอนหลกัตามภาพประกอบท่ี 6 ดงันี ้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงหลกัคิดในกระบวนการวเิคราะหข์อ้มูลของ Strauss & Corbin 
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ท่ีมา: Strauss & Corbin. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and 
procedures for developing grounded theory. น. 101-161 

1. ขั้นการเปิดรหัส (Open coding) คือขั้นตอนของการวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ี ได ้
จากภาคสนามมาจ าแนกหมวด (Category/theme) ใหอ้ยู่ในรูปชุดของมโนทัศน ์(Conceptual term) 
ผ่านการประนีประนอมระหว่างมโนทัศน์ของผู้วิจัยและข้อมูลจากสนามวิจัยเพ่ือให้เกิดกลุ่มท่ีมี
ความหมาย โดยทั่ วไปจะประกอบด้วยหมวดหมู่หลัก (Core categories) และหมวดหมู่ย่อย 
(Sub categories)  

2. การหาแก่นของรหสั (Axial coding) คือขัน้ตอนของการคน้หาความสมัพนัธข์องมโน
ทัศนแ์ต่ละมโนทัศนแ์ละชุดของมโนทัศน ์จากนัน้จึงจัดความสัมพันธ์ของแต่ละหมวดหมู่ ทัง้ท่ีเป็น
หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์หลัก (Core phenomenon) 
ท่ีผูว้ิเคราะหตี์ความ โดยความสัมพันธ์ของหมวดหมู่จะประกอบไปดว้ย เง่ือนไขเชิงสาเหต ุ(Causal 
conditions) ยุทธศาสตร์ (Strategies) การกระท า (Action) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ อนัเป็นผลจากปรากฏการณห์ลกันัน้ๆ  

3. การเลือกรหัส (Selective coding) คือขัน้ตอนของการเลือกหมวดหมู่ต่างๆ มาสรา้ง
เป็นบริบท (Context) ของขอ้เสนอเชิงทฤษฎี เพ่ือการอธิบายความสมัพนัธข์องมโนทัศน ์และชุดของ
มโนทศันต์า่งๆ เพ่ือสรา้งเป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎี เพ่ือน าไปอธิบายปรากฏการณต์ามค าถามงานวิจยั 

4. การพิสูจนค์วามอ่ิมตวัของทฤษฎี โดยการเก็บข้อมูลท่ีเป็น Negative case เพ่ือน า
กลบัมาวิเคราะหซ์  า้จนกว่าจะไม่ปรากฏ ขอ้มูลท่ีเป็น Negative case จึงไปสู่การสิน้สุดกระบวนเก็บ
และวิเคราะหข์อ้มลู 

5. การสรุปและน าเสนอขอ้เสนอเชิงทฤษฎีในขัน้ตอนสดุทา้ย 
 

จริยธรรมในงานวิจัย 
ก่อนการเก็บขอ้มลูผูว้ิจยัไดร้บัการรบัรองเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู จากหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเรื่องจริยธรรมในงานวิจัย ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ตาม
เอกสารแนบทา้ยในภาคผนวก เพ่ือเป็นการรบัรองว่ารูปแบบของค าถามจะไม่น ามาซึ่งการละเมิด
ทัง้ความคิด ความเช่ือ รวมถึงความรูส้ึกอนัส่งผลในดา้นลบต่อผูถู้กเก็บขอ้มลู ส่วนในขัน้ตอนของ
การเก็บข้อมูลทั้งสองระดับ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงก่อนเริ่ม
สัมภาษณท์ุกครัง้ และเม่ือผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลจากผูถู้กเก็บขอ้มูลแลว้ ไดจ้ะน า
ขอ้มลูทัง้หมดกลบัคืนสูผู่ถ้กูเก็บขอ้มลู และไดร้บัอนญุาตเพ่ือการเผยแพรใ่นเลม่งานวิจยั 
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บทที ่4  
ปัจจัยส าคัญเพือ่พัฒนาเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์

 
 งานวิจัยในบทนีไ้ด้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยย้อนกลับไปยังชีวิตวัยเยาวแ์ละ 
วยัเรียนของเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรคท่ี์เป็นกลุม่เปา้หมายจ านวน 10 คน ประกอบดว้ย  
 เยาวชนกลุม่แรก จากโรงเรียนอบุลรตันพ์ิทยาคม จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 คน โดยตอ่ไป
จะเรียกในงานนีว้่า “เยาวชนขอนแก่น” ผูไ้ดร้บัรางวลัความคิดสรา้งสรรคจ์ากสิ่งประดิษฐ์กระติบ๊
ขา้วเหนียวไฟฟ้า ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีคิดของเยาวชนท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวัน
ดว้ยการคน้หาวิธีการใหม่ๆ เช่น ปัญหาเก่ียวกับแหล่งความรอ้นในการนึ่งขา้วเหนียว ซึ่งแต่เดิม
จะตอ้งจุดเตาก่อไฟดว้ยถ่านไม ้และควนัท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเผาไหม ้สรา้งมลภาวะใหแ้ก่ชมุชน 
ทัง้ยงัสรา้งความเสียหายตอ่บา้นเรือน รวมถึงตอ้งใชเ้วลา 40-45 นาทีกวา่ขา้วเหนียวจะสกุ เยาวชน
จงึคดิคน้กระติบ๊ขา้วเหนียวไฟฟ้า อปุกรณท่ี์สามารถลดทัง้ปัญหาเรื่องควนั และยงัสามารถลดเวลา
การนึ่งขา้วเหนียวใหส้กุเรว็กวา่วิธีปกติถึง 10 นาทีโดยประมาณ 
 เยาวชนกลุ่มทีส่อง จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จงัหวดันครพนม จ านวน 5 คน โดยตอ่ไป
จะเรียกในงานนีว้่า “เยาวชนนครพนม” ผูไ้ดร้บัรางวลัความคิดสรา้งสรรคจ์ากสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิน้
ไดแ้ก่ (1) สิ่งประดิษฐ์เตาอเนกประสงค ์ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการคิดเพ่ือจดัการ
ปัญหาเรื่องความร้อนท่ีสูญหายระหว่างการประกอบอาหาร และน าความร้อนนั้นกลับมา 
ใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นีส้ามารถใชพ้ลงังานเพียงแหล่งเดียว แต่สามารถน า
ความรอ้นไปประกอบอาหารไดห้ลายอย่างเช่น การตม้ การทอด การนึ่ง และการตุ๋น เป็นตน้  
และ (2) สิ่งประดิษฐ์เครื่องด านามือหมุน  ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการคิดแก้ปัญหาเรื่องการเขา้ถึง
อปุกรณใ์นการหาเลีย้งชีพของเกษตรกรอย่างเครื่องด านาท่ีครอบครวัตามชนบทมีศกัยภาพในการ
เข้าถึงไดแ้ตกต่างกัน เพราะเครื่องด านามีราคาแพง เยาวชนจึงคิดคน้สิ่งประดิษฐ์ท่ีจะทุ่นแรง 
โดยใชก้ลไกการขบัเคล่ือนท่ีไม่ตอ้งใชน้  า้มนั และผลิตดว้ยวสัดท่ีุราคาไม่แพง เพ่ือท าใหเ้ครื่องด านา
มีราคาถกูลง ชว่ยใหเ้กษตรกรท่ียากจนมีความสามารถเขา้ถึงได ้ 

การศึกษาวิจัยยอ้นประสบการณก์ลับไปยังชีวิตวัยเยาวแ์ละวัยเรียนของเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรคเ์พ่ือเผยให้เห็นว่าคุณลักษณะภายในตนของเยาวชนและบริบทท่ีแวดล้อมเยาวชน
เหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั โรงเรียน ชุมชน และสงัคมรอบตวัของเยาวชนมีผลต่อการสรา้ง
ความเป็นนกัคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชนเหล่านีอ้ย่างไรบา้ง ดว้ยฐานคิดทางจิตวิทยาและการเรียนรู้
ท่ีเช่ือว่าเง่ือนไขเบือ้งตน้ท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคป์ระกอบไปดว้ย  (1) ผูเ้รียนรู ้(2) ผูส้รา้งการ
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เรียนรู ้และ (3) สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์ 2555: 180-184; อ้างอิงจาก 
Sternberg & Williams. 1996 และ Feldhudsen, & Triffinger. 1980 และ Baron, & Harinton. 
1981; อารี พันธ์มณี. 2546 ; อ้างอิงจาก Torrance. 1979 และ Hallman. 1971) ดังนั้นการ
วิเคราะหเ์ง่ือนไขส าคญัในการประกอบสรา้งเป็นตวัตนของเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคก์่อนท่ีจะสู่
โครงการ MWT จึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) คุณลักษณะภายในตนของเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค ์ 2) ผูค้นแวดลอ้มท่ีมีส่วนสรา้งการเรียนรูใ้หก้บัเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค์ และ 3) บริบท
แวดลอ้มท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรูข้องเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์
 
1. คุณลักษณะภายในตนของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์
 เยาวชนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิบคนนั้นหากดูภายนอกอาจมองไม่ เห็นความแตกต่างไป 
จากเยาวชนทั่วไปในวยัท่ีใกลเ้คียงกนั แตเ่ม่ือวิเคราะหถ์ึงสิ่งท่ีเยาวชนทัง้สองกลุ่มนีไ้ดส้ะทอ้นความคิด
และประสบการณชี์วิตของตนเองออกมา รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณผ์ู้แวดล้อมดว้ยแล้ว 
จะพบว่าเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคก์ลุ่มนี ้มีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเด็กอ่ืนๆ ในช่วงวยัเดียวกัน 
อนัสง่ผลตอ่การมีความคิดสรา้งสรรคท่ี์สะทอ้นออกมาในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต และการเรียนรู ้ 
หรือท่ีมกัจะใชค้  าเรียกว่า “ฉายแวว”  ของความเป็นนกัคิดสรา้งสรรค ์กลา่วคือ เยาวชนกลุ่มนีมี้พืน้ฐาน
ของการลงมือท างานดว้ยตนเอง ชอบการลองผิดลองถูก และมีความสนใจตรงกันเก่ียวกับการแยก
ประกอบชิน้ส่วน และสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ ตัง้แตช่่วงประถม จากความสนใจดา้นการประดิษฐ์ตัง้แต่ใน
วัยประถม จึงท าให้เยาวชนกลุ่มนีมี้ประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นท่ีมีความหลากหลาย 
ดว้ยพืน้ฐานของผูเ้รียนรูมี้วิถีชีวิตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการท านา ท าสวน ปลกูหญา้ เลีย้งววั ตามวิถี
ของคนท่ีเติบโตในภาคอีสาน ความช่ืนชอบงานประดิษฐ์จึงน าไปสู่วิธีคิดเพ่ือมุ่งแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ 
ท่ีพวกเขาเผชิญตามวิถีชีวิต ดงันัน้ เยาวชนเหล่านีจ้ึงมีสายตาในการมองเห็นปัญหา รวมถึงมีความ
ตัง้ใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ใช่แต่เพียงการคิดเพ่ือความสนุกในวัยเด็กเพียงเท่านัน้ หากแต่ยงัมีความ
เก่ียวขอ้งกับความตัง้ใจท่ีจะน าทกัษะและวิชาการ เพ่ือ “มองเห็น” และแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนั
ดว้ยวิธีการท่ีตา่งไปจากเดิม การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ยาวชนทัง้ 10 คน สามารถอธิบาย
คณุลกัษณะท่ีส าคญัของเยาวชนเยาวชนท่ีจะน าไปสูน่กัคิดสรา้งสรรคไ์ด ้5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 “มุ่งม่ัน” ในการเรียนรู้เพือ่เอาชนะอุปสรรคในชีวิต 
 

พ่อแม่ของเยาวชนนครพนมไดเ้ล่าถึงเหตกุารณใ์นช่วงท่ีถกูเยาวชนตัง้ค  าถามเก่ียวกับ
ความยากล าบากในการใช้ชีวิตท่ีตอ้งอดทนต่อความรอ้นในช่วงเวลาการเลีย้งควายกลางแจ้ง 
แม้ว่าจะเป็นบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวท่ีทุกคนจะตอ้งท าก็ตาม หากแต่จะมี
วิธีการหรือหนทางอ่ืนท่ีจะท าใหก้ารท านามีความสะดวกสบาย และไม่ตอ้งอดทนต่อความรอ้น
หรือไม่ และจะมีอปุกรณห์รือเครื่องมือใดท่ีแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได้ ซึ่งค  าถามนีเ้ป็นเหมือนการจุด
ประกายเล็กๆ ท่ีส่งผลใหผู้ป้กครองสนบัสนุนการท ากิจกรรมของเยาวชนตลอดหลายปีท่ีผ่านมา 
ดว้ยเพราะปัญหาท่ีเยาวชนไดต้ัง้ขึน้มานัน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เยาวชนมีความตระหนกัถึงวิถีชีวิตของ
พวกเขาและครอบครวันัน้มากไปดว้ยความยากล าบาก ทัง้ยงัมีความตอ้งการจะเอาชนะอุปสรรค
ดว้ยพลงัสรา้งสรรคข์องตนเอง 

อุปสรรคท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชน 
ซึ่งครอบครัวตอ้งแบกรับทั้งเรื่องความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก การหาเลีย้งชีพ และการเล่าเรียน 
เยาวชนรบัรูแ้ละตระหนกัถึงอปุสรรคดงักล่าว ทว่าไม่ไดย้อมแพห้รือจ านนตอ่ปัญหา แตเ่ยาวชนได้
สรา้งสรรคพ์ลงัท่ีผลกัดนัตนเองใหส้ามารถเอาชนะอปุสรรคเหลา่นัน้ ดว้ยการแสวงหาหนทางใหม่ๆ 
ภายใตจุ้ดมุ่งหมายแบบเดิม เช่น การดดัแปลงเครื่องใชไ้มส้อยหรืออุปกรณต์่างๆ ดว้ยวสัดุง่ายๆ 
ท่ีหาไดใ้กลต้วั ทัง้ยงัราคาไม่แพง แต่สามารถท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายไดเ้หมือนเดิม เช่นกรณี
ของเยาวชนขอนแก่น ท่ีบา้นเป็นคา่ยมวยแตด่ว้ยฐานะทางบา้นไม่ดีนกั จงึตอ้งน าเอาวสัดท่ีุมีอยู่ใน
ชมุชนมาประยุกตใ์ชท้ดแทนการซือ้อุปกรณร์าคาแพง เช่น การน าเอาถุงปุ๋ ยบรรจุฟางขา้วซึ่ งมีอยู่
มากในทอ้งถ่ิน เพราะท่ีบา้นประกอบอาชีพท านา ทดแทนกระสอบทรายเพ่ือใหน้กัมวยไดใ้ชง้าน 

 
บา้นเราไม่ไดม้ีเงินมากมาย ไม่ไดม้ีความพรอ้มอย่างคนอื่นเขา หนูจึงตอ้งพยายามคิดสิ่งที่
แปลกใหม่ และสามารถทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ได ้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่บา้น 
อย่างเช่น ที่บา้นหนเูป็นที่ฝึกมวย ตอ้งสรา้งรายไดจ้ากตรงนัน้ ถึงแมว้า่ตามค่ายมวยใหญ่ เขา
จะมีวสัดอุปุกรณม์าตรฐาน เป็นวสัดชุัน้ดี ทัง้พืน้เวที เสาเวที เชือกกัน้ หรือแมก้ระทั่งกระสอบ
ซอ้มมวย เราหาซือ้อยา่งคนอื่นเขาไมไ่ด ้ก็ตอ้งประดิษฐ์เอง คิดเอง ท าเอง โดยอาศยัสิ่งที่ เรามี
เราหาได ้ท่ีส  าคญัคือมนัยงัคงสามารถเป็นสนามฝึกซอ้มใหแ้ก่นกัมวยได ้  

 

การตระหนักถึงปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัเยาวชน ไม่ใช่แต่เพียงการ
ดดัแปลงสิ่งใหม่เพ่ือทดแทนสิ่งเดิมเพียงเท่านัน้ หากแตย่งัมีความเก่ียวขอ้งถึงการดดัแปลงของใช้
ในชีวิตประจ าวนัใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานไดดี้ขึน้ เช่นการดดัแปลงชัน้วางรองเทา้ใหมี้พืน้ท่ี
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ในการวางมากขึน้ และสง่กลิ่นเหม็นนอ้ยลง จากการสมัภาษณเ์ยาวชนพบว่า การคดิเพ่ือดดัแปลง
ของเยาวชน ได้รับอิทธิพลมาจากท่ีบ้าน เม่ือเยาวชนสังเกตเห็นคนในบ้านใช้พลังความคิด
สรา้งสรรคเ์พ่ือเอาชนะขอ้จ ากดัตา่งๆ ในการด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง ดงัท่ีขอ้มลูสะทอ้นผา่นค าบอก
เลา่ของเยาวชนนครพนม วา่  

 
เวลารถไถเสียลงุก็จะไม่ไปรา้นซ่อม แต่ลงุจะซ่อมเอง เพราะว่าบา้นเราตอ้งช่วยกันประหยดั
คา่ใชจ้่าย บางครัง้ลงุก็ประดิษฐ์สิง่ตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชนม์าใชโ้ดยที่ไมต่อ้งไปหาซือ้หรอืเช่าใน
ราคาแพง ๆ เช่น ราวตากผา้ที่ตากผา้ไดเ้ยอะๆ บางครัง้ก็พฒันารถไถใหท้ างานไดด้ีขึน้ ตวัผม
เองก็ชอบเขา้ไปคยุกบัลงุในเรือ่งตา่ง ๆ วา่ลงุท าอะไรอยา่งไร 

 

นอกจากท่ีเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคจ์ะแสดงพฤติกรรมของความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
เพ่ือเอาชนะอปุสรรคท่ีบา้นแลว้ การท ากิจกรรมในโรงเรียนยงัไดส้ะทอ้นถึงความมุง่มั่นท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรคในชีวิตการเรียนอีกดว้ย โดยเฉพาะในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับการแข่งขนัสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งตอ้ง
ดดัแปลงชิน้ส่วนส าคญัๆ เองเพ่ือลดค่าใชจ้่าย โดยเยาวชนจะอาศยัรา้นกลึงเหล็กแถวโรงเรียน 
บางครัง้ก็เช่ือมเหล็กเอง โดยใชค้วามรูแ้ละการออกแบบผ่านทางอินเทอรเ์น็ต ดงัค าใหส้มัภาษณ์
จากครูเยาวชนนครพนม เล่าถึงช่วงเวลาท่ีเยาวชนหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ราคาแพง 
จึงตอ้งคิดหาวิธีการจดัการตอ่อปุสรรคดงักล่าวในหลากหลายวิธี อาทิ การหาอปุกรณท์ดแทนจาก
รา้นขายของเก่า หรือการจา้งรา้นกลึงเหล็กแถวโรงเรียนใหท้  าตามแบบท่ีเยาวชนคิดขึน้ จึงถือว่า
เป็นการพยายามในการพึ่งตนเอง และการเอาชนะต่ออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเยาวชน ดงัท่ีครู
ท่ีปรกึษาของเยาวชนเลา่ใหฟั้งวา่ 

 
เราตอ้งดขูองที่ราคาไม่แพงก่อน อย่างวสัดทุี่เอามาใชเ้ป็นกลไกสว่นมากมาจากรา้นขายของ
เก่าหนา้โรงเรยีน แตถ่า้รา้นขายของเก่าไมม่ีจรงิๆ ก็จ าเป็นตอ้งท ากนัเอง นกัเรยีกพวกนีไ้มต่อ้ง
หว่งเพราะวา่เขาท าโครงงานมาหลากหลาย จึงท าใหต้อ้งรูจ้กัช่างมาก เพราะตอ้งไปขอความรู ้
ความช่วยเหลือจากเขา ซึ่งนกัเรียนก็ไมไ่ดม้าขอครูวา่จะไปท าเมื่อไหรอ่ย่างไร แต่เขาจะไปเอง
เลย เพราะเขารูว้า่ติดขดัที่กลไกตรงไหน ก็จะไปเองเลย ไปปรกึษาช่างเอง ไปช่วยงานเขา บาง
ทีก็ไมใ่ช่งานของตวัเองนะ แตก็่ไปท ากนั  

 

จากปรากฏการณข์า้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเอาชนะอุปสรรคภายใตส้ถานการณท่ี์มี
ขอ้จ ากดัของเยาวชน และเม่ือเยาวชนไดเ้ขา้สู่โครงการ MWT และตอ้งพฒันาสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความ
แปลกใหม่ เช่น เครื่องด านาแบบมือหมุน ท่ีต้องอาศัยการออกแบบและทดลองด้วยตนเอง  
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ซึ่งกว่าจะประสบความส าเร็จเยาวชนตอ้งผ่านการ “ลองผิดลองถูก” หลายๆ ครัง้ ดงัท่ีเยาวชน
นครพนมเล่าถึงในช่วงเวลาของความยากล าบากในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องด านาแบบ  
มือหมนุ วา่ 

 

เมื่อผมก็ไดเ้ขา้มาท าโครงงานเครื่องด านาแบบมือหมนุแบบเต็มตวัก็ทดลองไปเรือ่ย ๆ มนัก็ยงั
ไมเ่วิรค์ เลยเปลีย่นทดลองใหเ้พื่อนเขา้มาช่วยเขียนแบบใหม ่ทดลองซ า้อีกแตม่นัก็ยงัไมไ่ด ้ทีนี ้
ผมก็เลยดงึช่างที่สนิทกนัแถวบา้นมาช่วยกนัคิดช่วยกนัด ูก็ช่วยกนัท าลองผิดลองถกู จากนัน้ก็
เอามาทดลองต่อที่ธรรมศาสตร ์ ก็ตอ้งเปลี่ยนแบบอีก ผมก็ยังท าอยู่นะ ในขณะที่คนอื่นๆ  
ก็แยกยา้ยไปหมดแลว้  

  
 ช่วงเวลาในการอดทนและต่อสู้ เพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากท่ีบ้านสู่โรงเรียน  
หล่อหลอมใหเ้ยาวชนเป็นคนท่ีมีบุคลิกของคนท่ีไม่ยอมแพ ้มองหาวิธีการแปลกใหม่เพ่ือเอาชนะ
ปัญหาต่างๆ รอบตวั ทัง้ยงัสามารถเผชิญกับความลม้เหลว และเสริมสรา้งพลงัสรา้งสรรคใ์หแ้ก่
ตนเอง เพ่ือเผชิญกับปัญหาไดอ้ย่างไม่ย่อทอ้ ซึ่งความมุ่งมั่นเพ่ือเอาชนะอุปสรรคในชีวิตจะเป็น
พลงัท่ีส าคญัท่ีสง่ผลใหเ้ยาวชนมีความกลา้ท่ีจะเรียนรูส้ิ่งตา่งรอบตวัเพ่ือรเิริ่มสิ่งใหม่ๆ  ไดต้อ่ไป 
 

1.2 “กล้าหาญ” ในการเรียนรู้เพือ่ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ในชีวิต 
 
เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคท์ัง้ 10 คนมีความสนใจท่ีกวา้งขวางมาตัง้แต่วยัเด็ก ทัง้ยงัเป็น 

ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลายของโรงเรียน จึงท าให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เม่ือเยาวชนตอ้งเผชิญกับสิ่งแวดล้อม และผูค้นท่ีแวดล้อมใหม่ๆ ในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมประกวดศีลธรรม กิจกรรมขับรอ้งเสภา กิจกรรมแข่งขนัสิ่งประดิษฐ์ เป็นตน้ ความกลา้
หาญของเยาวชนจึงเป็นเรื่องของความสามารถในการเผชิญหนา้และตอบสนองความทา้ทายท่ีมี
ความหลากหลาย เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่ชีวิต  ดังท่ีเยาวชนจากขอนแก่นได้เล่าถึง
ประสบการณชี์วิตของเธอวา่ 

 
ถา้เราลองกลา้ที่จะทกัทายก่อนมนัก็ท าใหเ้รากลา้ขึน้ แลว้กิจกรรมที่เราเจอ ไดล้องท า ไดล้อง
พดูกบัเพื่อนรวมไปถึงทกุอยา่งที่ผา่นคา่ยหรือกิจกรรมที่โรงเรยีนมา มนัท าใหเ้ราไดท้ างานที่ไม่
เคยท ามาก่อน เราก็ไดเ้รียนรูจ้ากคนที่เก่ียวขอ้งกบังานนัน้ไปดว้ย แลว้งานที่เราท ามนัเป็นงาน
ซึง่เด็กมธัยมไมเ่คยไดเ้จอ ไมม่ีโอกาสไดท้ า มนัท าใหเ้รารบัรูจ้รงิ ๆ วา่เราก็ท าได ้ไมใ่ช่วา่หนา้ที่
ของเราจะเรยีนอยา่งเดียว 
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ปรากฏการณห์นึ่งท่ีน่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงความกลา้หาญท่ีจะคิดอย่างสรา้งสรรคข์อง

เยาวชน คือ โครงงานท าหมนัหอยเชอรี ของเยาวชนนครพนม ท่ีมีความพยายามจะกา้วขา้มความ
เช่ือถึงความเป็นไปไม่ได ้โดยเยาวชนเล่าถึงในช่วงท่ีพฒันาโครงงานแก้ปัญหาเรื่องกลา้ตน้ขา้ว
เสียหายเน่ืองจากหอยเชอรี่ในนาขา้ว ซึ่งเป็นปัญหาท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของชมุชน ขณะนัน้พวกเขาได้
คน้สาเหตขุองปัญหา อีกทัง้ยงัทบทวนวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเคยผ่านมา พบว่าวิธีการต่างๆ 
ยังไม่สามารถก าจัดหอยเชอรี่ไดท้ั้งหมดไดใ้นระยะเวลาอันสั้น (ช่วงกล้าตน้ข้าวเจริญเติบโต) 
เยาวชนนักคิดสร้างสรรค์จึงเริ่มตั้งค  าถามว่าจะมีสมุนไพรหรือพืชชนิดใดท่ีสามารถท าหมัน 
หอยเชอรีไดบ้า้ง จากนัน้จึงเริ่มคน้หาและทดลองสมุนไพรท่ีจะส่งผลต่อการแพร่ขยายพนัธุข์อง 
หอยเชอรี แมว้่าสดุทา้ยความพยายามในการท าหมนัหอยเชอรี่จะไม่ส  าเร็จตามความคาดหวงัของ
เยาวชนนครพนม ทว่ากระบวนการตั้งค  าถามท่ีน่าสนใจทั้งยังต้องอาศัยค าตอบท่ี มี  
ความสลบัซบัซอ้น อย่างเช่น กระบวนการท าหมนัหอยเชอรี่นัน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ
ต่อกรกับความทา้ทาย สู่การเรียนรู้เพ่ือเริ่มตน้ “เสน้ทางใหม่” ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเยาวชนสนใจ 
เพ่ือตอ้งการชว่ยเหลือหรือบรรเทาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในวิถีชีวิตทัง้ของตนเองและครอบครวั  

ความกลา้หาญเพ่ือการริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตของเยาวชนจะเป็นความคิดสรา้งสรรคท่ี์
สมบูรณไ์ม่ได ้หากเยาวชนขาดซึ่งจินตนาการ จากเรื่องราว และตวัอย่างท่ีไดย้กไวข้า้งตน้ ท าให้
เกิดมมุมองของการวิเคราะหถ์ึงความกลา้เพ่ือ “กา้วแรก” และเปิดมมุมองใหม่ๆ ของเยาวชนท่ีจะ
น าไปสู่ประสบการณท่ี์มีความหลากหลาย รวมถึงการเปิดจินตนาการท่ีกา้วขา้มถึงความเป็นไป
ไม่ได ้และพฒันาสู่แนวคิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความสรา้งสรรคแ์ละเช่ือมโยงกบัการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้รอบตวัเยาวชน 
 

1.3 “มีจินตนาการ” จากส่ิงธรรมดาในชีวิต ให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค ์  
 

 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมท่ีเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ทั้งสองกลุ่มคิดค้นขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องด านาแบบมือหมนุ ซึ่งเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท านา  เตาประหยดัพลงังาน 
3 อิน 1 และกระติบ๊ขา้วเหนียวไฟฟ้า ซึ่งเป็นของใชใ้นครวัเรือน ลว้นเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับวิถีชีวิต
สงัคมเกษตรกรรมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ หากมองยอ้นกลบัไปในอดีตจะพบว่าในวิถีชีวิตของสังคม
เกษตรกรรมจะใช้แรงงานคน สัตว ์และเครื่องไมเ้ครื่องมือท่ีผลิตไดอ้ย่างง่าย แม้ว่าสิ่งอ านวย  
ความสะดวกในอดีตจะมีปัญหาตอ่การใชง้าน แตผู่ค้นในอดีตก็ยงัคงใชต้อ่ๆ กนัมา โดยยอมจ านน
ต่อขอ้จ ากัดเหล่านั้น เช่น เรื่องของการจุดเตาก่อไฟ ซึ่งเป็นธรรมดาท่ีจะตอ้งมีควัน หรือแม้แต่ 
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การด านา ซึ่งเป็นธรรมดาท่ีตอ้งก้มด านา และเป็นเรื่องปกติท่ีตอ้งปวดเม่ือยร่างกายเน่ืองจาก  
การด านา แตผู่ว้ิจยักลบัพบว่าเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคมี์จินตนาการท่ีแตกต่างไป เช่น การคิดถึง
การนึ่งขา้วเหนียวท่ีไม่มีควนัไฟ หรือการด านาโดยไม่ตอ้งกม้ๆ เงยๆ จนท าใหป้วดหลงั แตค่วามคิด
เหล่านีก้ลบักลายเป็นเรื่องน่าขบขนัของผูใ้หญ่ และเป็นไปไม่ได ้แต่เยาวชนกลุ่มนีก็้ไม่ไดรู้ส้ึกว่า
ตนเองจะตอ้งหยดุจินตนาการในสิ่งท่ีคนอ่ืนคิดว่าเป็นไปไม่ได ้แตเ่ลือกท่ีจะท าใหค้วามคิดเหล่านัน้
เกิดเป็นจรงิขึน้มาได ้

หากมองย้อนกลับไป โลกในวัยเด็กของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์จะเก่ียวข้องกับ  
“การเล่นกับจินตนาการ” เหมือนกับเด็กในวัยใกล้เคียงกัน แต่ความพิเศษของพวกเขาคือ 
การสรา้งสรรคจ์ินตนาการสู่ความเป็นจริงท่ีสามารถจับตอ้งได ้ดว้ยการดดัแปลงสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่
รอบตวั ใหมี้ความใกลเ้คียงกบัสิ่งท่ีอยู่ในความคิดใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ซึ่งในอีกดา้นหนึ่งความพยายาม
เปล่ียนจินตนาการสู่ความเป็นจริงของเยาวชนนัน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความตอ้งการ
เอาชนะอปุสรรคในชีวิต เชน่ เรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัท่ีไม่สามารถหาซือ้ของเล่น
แบบส าเร็จรูปให้แก่เยาวชนได ้ทั้งนีค้วามสุขจากการเล่นในช่วงวัยเด็กของเยาวชนจึงไม่ได้มี  
ความแตกต่างไปจากเด็กทั่วไป หากแต่มีวิธีการไดม้าซึ่งความสุขดว้ยความพยายามมากกว่า  
เด็กคนอ่ืนๆ ในวัยเดียวกัน ดัง ท่ีเยาวชนขอนแก่นได้เล่าถึงช่วงเวลาท่ีได้เล่นกิจกรรมต่าง ๆ 
กบัลกูของเพ่ือนบา้น ซึ่งในขณะนัน้เขารูส้กึวา่หากตอ้งการของเล่นเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน เขาจ าเป็นท่ี
จะตอ้งสรา้งขึน้มาเองดงัเยาวชน ขอนแก่น คนหนึ่งเล่าว่า “ตอนแรกพ่อกบัแม่เพือ่นที่อยู่แถวบา้น
จะซือ้รถของเล่นมาใหลู้กเขา ผมก็ไปเล่นกับเขา ตอนนัน้ผมคิดว่าถา้เราไปซื้อเราคงไม่มีเงิน 

ประดษิฐ์เลน่เองนา่จะดกีวา่ ผมเลยเร่ิมคดิประดษิฐ์ของเลน่ เพือ่เลน่เอง จะไดไ้ม่ตอ้งไปซือ้”  
การขยายขอบเขตของจินตนาการตัง้แตใ่นวยัเด็ก จึงน าพาใหเ้ยาวชนเกิดการรบัรูส้ิ่งท่ี

ตนเองสนใจอย่างรอบดา้น ทัง้ยังขยายความสนใจนัน้สู่การคน้ควา้หาความรูเ้ฉพาะทางต่างๆ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทัง้ผ่านการสงัเกตจากคนใกลต้วั ฝึกเรียนรูจ้ากการทดลองผิด ทดลองถูกดว้ย
ตนเอง หรือแมแ้ตก่ารคน้หาความรูต้า่งๆ จากอินเทอรเ์น็ต เพ่ือเป็นรากฐานส าคญัท่ีจะตอ่ยอดดว้ย
จินตนาการของพวกเขาเป็นล าดบัถัดไป เยาวชนนักคิดสรา้งสรรคจ์ึงเกิดการฝึกฝนและสั่งสม
ประสบการณด์า้นการรับรูแ้ละจินตนาการใหเ้กิดเป็นประสบการณ์ท่ีขยายตวัอย่างกว้างขวาง 
และมีการเรียนรูอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปของเยาวชน ดงัท่ีเยาวชน 
นกัคดิสรา้งสรรคจ์งัหวดันครพนมเลา่วา่  

 
ยิ่งผมขยบัตวัออกจากบา้น ผมยิ่งรูว้่าโลกมนักวา้ง มีความรูม้ากมายที่ผมตอ้งเขา้ใจ อย่าง
ตอนที่ท  าโครงงานก็จะมีการหาความรูโ้ดยทางอินเตอรเ์น็ต แลว้ก็การสงัเกตจากภูมิปัญญา
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ของคนเก่าคนแก่ในหมูบ่า้น สว่นมากจะเป็นการสงัเกต เพราะไมค่อ่ยไดรู้จ้กัเทา่ไหร ่สือ่ตา่ง ๆ 
ที่ไดค้น้หา ก็เป็นสว่นหนึง่ที่เราไดรู้จ้กัและไดเ้ห็นสิง่ตา่ง ๆ อะไรท่ีแปลกใหม่ 

 
 นอกจากนีน้กัวิจัยยงัพบว่าส่ือต่างๆ ท่ีเยาวชนสนใจมีรูปแบบของเนือ้หาการสรา้งเสริม
จินตนาการ และเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์  เช่น เยาวชนท่ีเป็นแกนน าของ 
กลุ่มนครพนม เล่าว่า มีความช่ืนชอบภาพยนตรท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีเรน้ลบัท่ีไกลไปกวา่โลก 
(Earth) และหลายครั้งของการสนทนาระหว่างการเก็บข้อมูล เยาวชนยังแสดงให้เห็นถึง 
จินตนาการถึงการพัฒนาความสามารถของตนเองท่ีมากกว่าข้อจ ากัดของมนุษย์ในปัจจุบัน 
ดงัเช่น “ผมชอบดูสารคดีสตัว์ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากเรื่องสตัว์แลว้ก็ 
เรื่องจิตวิทยาคน เพราะผมเป็นคนอ่อนไหวต่อความรูส้ึกของคน แลว้ก็ชอบดูทรานฟอเมอร์ สตาร์
เทค ส่วนเรื่องมนุษย์ต่างดาวนัน้เชื่อ แต่ไม่เคยเห็น เมื่อก่อนก็เคยนั่งสมาธิเพือ่ทีจ่ะไดหู้ทิพย์แต่ก็
ไม่ได ้ผมก็เชือ่ในสิ่งทีม่องไม่เหน็”  
 
 1.4 “มีทักษะแห่งการเรียนรู้” จากการลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
 

ประสบการณป์ระดิษฐ์ของผมครัง้แรกเกิดขึน้ที่บา้น ตอนนัน้มีเพื่อนคนนึงที่สนิทกนั ชอบเลน่
ดว้ยกนั เขาก็เห็นรถเก่ียวขา้ว เขาเลยอยากจ าลองมนัขึน้มา โดยที่เอามอเตอรเ์ล็ก ๆ มาเป็น
ไดร ์และเอากระป๋องเบียรม์าท าเหมือนเป็นที่สีขา้ว ผมเห็นเพื่อนมีไอเดียดี ผมเลยเอามา
ประกอบใชบ้า้งเป็นรถเก่ียวขา้ว ตอนแรกเพื่อนท าเป็นที่สีขา้วเฉย ๆ ผมก็น ามาประยุกตใ์ช้
เหมือนใหม้นัเป็นรถสีขา้วจริง ๆ ที่สามารถสีขา้ว เก่ียวขา้วได้ ป่ันขา้วได ้มีใบมีดสบั ยกขึน้ยก
ลงได ้มีลอ้วิ่งได ้ไปโรงเรียนก็จะมีฟิวเจอรบ์อรด์ที่เขาทิง้แลว้ก็เก็บ แลว้เอามาประดิษฐ์ มีไมท้ี่
บา้นก็เอามาตดัประดิษฐ์ และมีเศษอปุกรณร์ถที่พงัแลว้ ก็เอามาซอ่ม และเอามาประกอบใหม่ 
สามารถเลน่เป็นของเลน่เด็ก และเป็นของจริงไดด้ว้ย เพราะทกุอย่างสามารถขบัเคลื่อนได ้ก็
จะไปขอมอเตอรข์องเพื่อนที่เขาไม่ใช่แลว้ก็เอามาใส ่และใชถ้่านไฟฉายใหข้บัเคลื่อนมอเตอร ์
แลว้เอามาเลน่ 

  
จากการเล่าถึงประสบการณข์องเยาวชนขอนแก่นคนหนึ่ง ถึงการประดิษฐ์ครัง้แรกว่า

เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาทกัษะแห่งการเรียนรูใ้นตวัเยาวชน จากการพฒันา
ของเล่นให้สามารถท างานได้ใกล้เคียงกับของจริง และน าไปสู่ความสนใจด้านการประดิษฐ์
เครื่ องใช้สอยในเวลาต่อมา ดังนั้นการประดิษฐ์ของเล่นในวัยเด็กจึงไม่ได้ท าหน้าท่ีให้ 
ความสนุกสนานแก่เยาวชนเพียงเท่านัน้ หากไดส้รา้งเสริมทักษะการเรียนรูท่ี้น าไปสู่การพัฒนา
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ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Learning and innovation skills) ท่ีเริ่มตน้จากการเลียนแบบ
เพ่ือนสนิทในการสรา้งของเลน่ แตเ่ยาวชนไมไ่ดห้ยดุแตเ่พียงเท่านัน้ เยาวชนยงัไดส้รา้งความเขา้ใจ
ของกลไกรถเก่ียวขา้ว รวมถึง คน้หาวัสดุรอบตวัเพ่ือการประยุกตใ์ชใ้นการตัดต่อและดดัแปลง 
ใหข้องเล่นมีความสามารถใชง้านไดจ้ริงเหมือนกับอุปกรณท่ี์ผูใ้หญ่ใชท้  างาน ความคิดสรา้งสรรค์
ของเยาวชนจงึไมไ่ดมี้ความตอ้งการแสวงหาของเลน่ท่ีไมเ่คยมีอยูใ่นโลก หากแตเ่ป็นการ 

ซึ่งแตกตา่งไปจากทกัษะการเรียนรูข้องเยาวชนนครพนมอีกรายหนึ่งท่ีพฒันาทกัษะการ
เรียนรู ้โดยเริ่มตน้จากการคน้พบความสนใจท่ีมีตอ่เครื่องยนต ์กลไก ของมอเตอรไ์ซค ์และน าไปสู่
การฝึกถอดและประกอบชิน้ส่วนเครื่องยนต ์แตเ่ม่ือพบวา่ตนเองไมส่ามารถท าบางสิ่งไดส้  าเร็จดว้ย
ตนเอง หรือมีความรูไ้ม่เพียงพอ เช่น การประกอบอะไหล่บางชนิดท่ีมีความซบัซอ้นในการท างาน   
เยาวชนก็สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การคน้หาความรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ หรือจาก
ทางอินเทอรเ์น็ต ดังท่ีเยาวชนนครพนมได้เล่าถึงช่วงเวลาท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องกลไกของ
มอเตอรไ์ซค ์วา่ 
 

ตอนนัน้ชอบงัดแงะ มอเตอรไ์ฟฟ้า ซีดีต่าง ๆ มางัดแงะจนระเบิด ไฟดับทัง้บา้น ก็มีอาการ
สะดุง้กลวัพอ่ดา่เพราะไฟดบัทัง้บา้น พอตอนม.2 อยากไดร้ถมอเตอรไ์ซคค์รัง้แรกในชีวิต ก็เลย
ขอกับแม่เขาก็ยงัไม่ซือ้ให ้ผมก็ตือ้ทุกทางจนเขาซือ้ให ้พอไดม้าผมรูส้ึกว่าผมไดข้องที่ผมรกั 
และผมจะศึกษาทุกอย่างที่เก่ียวกับมนั ไม่นานผมก็ถอดประกอบเองได ้ยิ่งพวกอะไหล่หรือ
ระบบที่อยู่ภายนอกอย่างระบบไฟ หรือท่อผมจะท าเองทัง้หมด แต่ถา้เป็นภายในก็จะมีแฟน
ของลกูพี่ลกูนอ้งมาสอนครัง้แรก แต่หลงัจากนัน้ผมก็ท าเอง ส่วนวิธีการที่จะท าใหผ้มรูว้่าท า
อย่างไรก็จะมีการไปยืนดูจากช่างว่าเขาท าอะไรอย่างไร สังเกตบางครั้งก็ดูในยูทูปใน
อินเตอรเ์น็ต แลว้ก็เอามาปรบัใชก้บัรถของตวัเอง 

 
ผูว้ิจยัพบวา่คณุสมบตัภิายในตนของเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์จะเริ่มตน้จากการท่ีเยาวชน

มีความสนใจ หรือมีความหลงใหลสิ่งท่ีตอ้งการเรียนรูก้่อน เช่น รถเก่ียวขา้ว หรือ มอเตอรไ์ซค์ 
เป็นต้น จากนั้นจึงใช้ทักษะการท าความเข้าใจกลไก การประยุกต์ใช้ การแสวงหาความรู้ 
การวิเคราะห ์และสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ขึน้มา โดยทกัษะเหล่านีไ้ม่ไดท้  างานอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน 
หากแตเ่ป็นทกัษะท่ีสามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยสามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบของ
การเรียนรูใ้นแตล่ะบรบิทแวดลอ้มเฉพาะกรณี 
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1.5 “มปีระสบการณ”์ ในพืน้ทีส่าธารณะ 
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งท่ีตอ้งถูกฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เยาวชนนักคิดสรา้งสรรค์ 

จึงตอ้งการ “เวที” เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการบม่เพาะความคิดแปลกใหม ่โอกาสท่ีมีในการเขา้ถึงเวทีของ
เยาวชนคือการแขง่ขนัประเภทตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากโรงเรียน ประสบการณด์า้นการแขง่ขนัของเยาวชน
เกิดขึน้ตัง้แตว่ยัประถม แตจ่ะมีมากในชว่งมธัยม ซึ่งจะไดร้บัโอกาสผา่นทางวิชาชมุนมุและกิจกรรม
พิเศษในโรงเรียน ทั้งนี ้จากข้อมูลพบว่าประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันของเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรคท์ุกคนมีความหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตรเ์พียง
เท่านั้น ซึ่งมีทั้ง ด้านศิลปะหัตถกรรม ประดิษฐ์จรวดขวดน ้า ประกอบหุ่นยนต์ ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร ์เป็นตน้ แตป่ระสบการณด์า้นการแข่งขนัท่ีเยาวชนกล่าวถึงอย่างภาคภูมิใจมากท่ีสดุ
คือการแข่งขนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์ซึ่งพืน้ท่ีของการแข่งขนัไดบ้่มเพาะทัง้เรื่อง
ของการระดมสมองแลกเปล่ียนความคิดเห็น ฝึกคิดแปลกใหม่ภายใตข้อ้จ ากัด และรวมถึงฝึกฝน
ความรบัผิดชอบ บางเวทีไดต้อกย า้ถึงความส าเร็จท่ีเกิดจากความคิดท่ีแปลกใหม่ของเยาวชนเอง 
เช่น รางวัลตน้กลา้พลังงาน ท่ีเป็นรางวัลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการคิดและสร้าง
นวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงพลังงาน  
และเยาวชนยงัไดอ้อกรายการโทรทศันช่ื์อ อาวธุไอเดีย สมรภมูิไอเดีย ทางชอ่งสาม ซึ่งเป็นรายการ
ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนไดเ้ข้าแข่งกันเก่ียวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันดว้ยสิ่งประดิษฐ์
นวตักรรม ซึ่งประสบการณท์ัง้ดา้นการแข่งขันท่ีหลากหลาย รวมถึงการไดมี้โอกาสออกรายการ
โทรทัศน ์ไดต้อกย า้ให้เยาวชนรับรูถ้ึงศักยภาพดา้นการคิดและสรา้งสิ่งแปลกใหม่ ทั้งยังไดร้บั  
ความภาคภมูิใจจากรางวลั ตลอดระยะเวลาท่ีเยาวชนไดมุ้ง่มั่นสรา้งสิ่งประดษิฐ์ท่ีคดิคน้ขึน้มา 

ซึ่งขอ้มลูมีความสอดคลอ้งกบัประสบการณข์องเยาวชนขอนแก่นท่ีเล่าถึงช่วงเวลาส าคญั
ของโรงเรียน เช่น สปัดาหว์ิทยาศาสตร ์สปัดาหห์อ้งสมดุ ในช่วงเวลานัน้โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้มีการแข่งขันทั้งแบบกลุ่มและแบบเด่ียว โดยก าหนดโจทย์ท่ีเต็มไปด้วยข้อจ ากัด  
และใหเ้ยาวชนไดท้ดลองออกแบบงานของพวกเขาเพ่ืออธิบายใหอ้าจารยไ์ดร้บัฟังและแลกเปล่ียน
ความเห็นกนั ซึ่งเยาวชนขอนแก่นอีกคนไดต้อ่เตมิความเห็นในประสบการณด์า้นการแขง่ขนัว่าครูท่ี
มีส่วนรับผิดชอบโครงการประกวดต่างๆ จะสังเกตว่าเยาวชนสนใจในงานประเภทใดบ้าง  
ก็จะส่งเสริมและและบางโอกาสจะพาไปฝึกฝนก่อนเข้าร่วมการประกวดต่างๆ โดยเฉพาะ 
การแขง่ขนัท่ีอยูภ่ายนอกโรงเรียน 

ครูท่ีปรึกษาเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคม์องไปในทางเดียวกันว่าโครงการประกวดต่างๆ 
เป็นเพียงการบ่มเพาะทักษะท่ีจ าเป็นในขั้นตน้ของชีวิต ส่วนหลังจากนั้นจะขึน้อยู่กับเยาวชน 
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ซึ่งจะตอ้งสะสมประสบการณใ์หม่ๆ ตามโลกท่ีจะกว้างขึน้เรื่อยๆ ของพวกเขา และเม่ือเวลาท่ี
เยาวชนตอ้งเจอกบัโจทยท่ี์ทา้ทายมากขึน้ จะยิ่งท าใหเ้ยาวชนมีประสบการณ์ท่ีลึกขึน้ ซบัซอ้นมาก
ขึน้ ประสบการณ์ท่ีว่านี ้จึงไม่ใช่แต่เพียงประสบการณ์ด้านความรู้เชิงเทคนิค แต่หมายถึง
ป ร ะสบกา รณ์ใ น กา ร ไ ด้ขึ ้น เ ว ที  ไ ด้พ บผู้ เ ช่ี ย ว ช าญและ ได้พบแล ะพู ดคุย กั บผู้ อ่ื น 
ท่ีอยู่นอกเหนือไปจากโครงงานท่ีพวกเขาร่วมประกวด ซึ่งครูท่ีปรึกษาเยาวชนนครพนมอธิบาย
ประโยชนข์องการแขง่ขนั ดงันี ้

 
ตอนนัน้เยาวชนกลุม่นครพนมกลบัมาจากคา่ยอบรมเพื่อฝึกฝนทกัษะการคดิและประดิษฐ์นอก
โรงเรยีน เห็นไดช้ดัวา่พวกเขาดงึประสบการณเ์หลา่นัน้ท่ีเคยไดร้บัในคา่ยกลบัมาใชไ้ดม้าก ทัง้
การรูจ้ักติดต่อประสานงานการสื่อสารกับผูอ้ื่น ซึ่งเป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัพวกเขา ไดม้า
เรียนรูใ้นการที่จะมีความคิดสรา้งสรรค์ เช่น จากกิจกรรมที่ใหเ้ยาวชนใหม้องสิ่งของบางอยา่ง
แลว้นึกถึงอะไร ซึ่งเป็นแนวความคิดเรื่อง ความคิดแบบฉับไว คิดคล่องแคล่ว แลว้ก็คิด
เช่ือมโยง ประสบการณเ์หลา่นนัน้ถกูน ากลบัมาใชเ้วลาท าโครงงานและท ากิจกรรมในโรงเรียน 
รวมถึงพวกเขายงัถ่ายทอดประสบการณท์ี่ไดร้บัมาใหก้บัเพื่อนคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 

ประสบการณใ์นการน าเสนองานทัง้ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน นบัว่าเป็นเวที
ส าคญัประการหนึ่งท่ีจะฝึกฝนและฝึกซอ้มการคิดของเยาวชนใหมี้ความแปลกใหม่แตกต่างไป  
จากเดิม เพ่ือให้ผลงานของพวกเขามีความโดดเด่น และสามารถสรา้งชัยชนะภายใตเ้กณฑท่ี์
ก าหนด ทัง้นีป้ระสบการณก์ารแข่งขนัหรือการประกวดของเยาวชนไดฝึ้กฝนและสรา้งการเรียนรู้
ด้วยความสนุกสนาน ทว่าความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากเวทีประกวดไม่ได้เกิดขึน้เพียงเพราะ
ความสามารถของเยาวชนเพียงเทา่นัน้ หากแตย่งัมีความเก่ียวขอ้งกบัผูค้นแวดลอ้มท่ีมีสว่นส าคญั
ตอ่การ เปิดโอกาส ชีน้  า และหล่อหลอมความเป็นเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ตัง้แต่ท่ีบา้น 
สูท่ี่โรงเรียน 

 
2. ผู้คนแวดล้อมทีม่ีส่วนสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์

ดว้ยเยาวชนทุกคนเกิดมาท่ามกลางสังคมท่ีแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลีย้งดูจาก
ครอบครวั การเลน่สนกุสนานกบักลุม่เพ่ือน การเรียนรูค้วามรูแ้ละทกัษะตา่งๆ จากระบบการศกึษา
ในโรงเรียน การเรียนรูจ้ักบทบาทหนา้ท่ีของการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในชุมชน เลยไปจนถึงการมี
ปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ กับผูค้นท่ีแวดลอ้มเยาวชนอยู่ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นเยาวชน
นักคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีเยาวชนจะมีครอบครัวท่ีมีความเข้าใจและ 
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ให้การสนับสนุนในการทดลองท า โครงงานสิ่งประดิษฐ์  มีการท างานเป็นทีมท่ีต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเพ่ือช่วยเหลือทั้งในเรื่องการประดิษฐ์และเรื่องการเรียน 
ครูท่ีปรกึษามีส่วนในการเปิดพืน้ท่ีและใหโ้อกาสเยาวชนไดท้ดลองถกูผิด และไดท้ดลองผิดถกูดว้ย
ตนเองเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ ดว้ยคณุลกัษณะพิเศษของผูแ้วดลอ้มในการเรียนรูห้ลายกลุ่มเป็น
พืน้ฐานน าไปสูว่ิธีคดิเพ่ือมุง่แกปั้ญหาสิ่งตา่งๆ ท่ีพวกเขาเผชิญตามวิถีชีวิต และผูส้รา้งการเรียนรูไ้ด้
มีส่วนรว่มสรา้งสรรคจ์นเกิดเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลใหเ้ยาวชนสามารถสรา้งผลงานออกมาเป็น
นวตักรรมได ้ 

 
2.1 “พ่อแม่” ผู้เปิดใจและเปิดโอกาสในการคิดสร้างสรรคใ์ห้แก่เยาวชน 
พ่อและแม่ของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีมองเห็นแววและส่งเสริมให้

เดก็ๆ เป็นนกัคดิสรา้งสรรค ์โดยไมไ่ดย้ดึตดิอยูก่บัหนา้ท่ีของการเป็นลกูท่ีดี หรือการเป็นนกัเรียนท่ีดี
ของเยาวชน ซึ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้เรียนทุกคาบเรียน หรือแมแ้ต่ตอ้งอยู่ติดกับบา้น ไม่ออกไปท า
กิจกรรมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีบา้นก าหนด เป็นตน้ เพราะพวกเขามีความไวเ้นือ้เช่ือใจ
ในศกัยภาพและมองเห็นพฤติกรรมดีงามของเยาวชน นอกเหนือไปจากนัน้พ่อและแม่ของเยาวชน
ทัง้สามยงัมีความช่างสงัเกต และสามารถมองเห็นความสนใจของเด็กๆ ตัง้แต่ในวยัเยาว ์อีกทัง้ 
เปิดโอกาสใหล้กูๆ ไดล้องท าในสิ่งท่ีสนใจดว้ยตวัเอง และสนบัสนนุดว้ยการจดัเตรียมเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่วาระและโอกาสจะเอื ้ออ านวย อย่างไรก็ตาม ความเช่ือมั่ นและ  
การเปิดโอกาสใหท้ าสิ่งท่ีช่ืนชอบ แตต่อ้งมีความรบัผิดชอบต่อ “งานท่ีบา้น” ซึ่งเป็นบทบาทหนา้ท่ี
ของเยาวชน เช่น การนึ่งข้าวเหนียว การปล่อยวัวกินหญ้า การท าความสะอาดบ้าน เป็นต้น 
ทัง้นีห้ากเยาวชนรบัผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างดีในครอบครวั ผูป้กครองจึงจะเปิดโอกาสให้
เยาวชนไดท้  ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความสนใจของพวกเขา ดงัท่ีผูป้กครองของเยาวชนนครพนมเลา่วา่   

 
พ่อคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขามีความสนใจ เพราะมันสามารถท าเป็นอาชีพได ้ครอบครวัจะ
ส่งเสริมเต็มที่ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบ ในการส่งเสริมเราจะไม่บอกเขา
โดยตรง เวลาโรงเรียนขอความร่วมมืออะไรก็จะใหเ้ขาไปเขา้ร่วมกิจกรรมตลอด ไม่ใหข้าด
กิจกรรมมาช่วยงานทางบา้น เพราะกิจกรรมก็เป็นสิ่งดีต่อตัวเขาเอง เราก็ตอ้งยอมที่จะใหเ้ขา
เลอืกในสิง่ที่เขาชอบ เราเลยเลอืกใหเ้ขาเรยีนสายวิทยาศาสตรเ์พื่อท่ีจะใหเ้ขามีฐานความรูก้าร
เรยีนและการท าโครงงานนวตักรรม 
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การท่ีพ่อแม่ไม่ไดต้ัดลูกออกไปจากกิจกรรมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นงานบา้นท่ีได้รับ
มอบหมายซึ่งยงัจะตอ้งท าอยู่เป็นประจ า การเรียนหนงัสือซึ่งเป็นชีวิตประจ าวนั การสรา้งความรบั
ชอบเหลา่นีก็้ไมไ่ดเ้บียดบงัเวลาแหง่การคิดสรา้งสรรค ์แตก่ลบัสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคท่ี์
สอดคลอ้งไปกบัวิถีชีวิตท่ีเป็นจริง ดงัท่ีเด็กหญิงคนหนึ่งในกลุ่มขอนแก่น เล่าถึง แนวคิดเริ่มตน้ของ
การสรา้งกระติบ๊ขา้วเหนียวไฟฟ้าท่ีเกิดจากการไดช้่วยงานของพอ่แม่ แลว้ตอ้งนึ่งขา้วเหนียวไปกิน
เป็นประจ า อันเป็นวัฒนธรรมอาหารของคนในภาคอีสาน ซึ่งถ้าสามารถประดิษฐ์เครื่องนึ่งขา้ว
เหนียวอย่างง่ายได ้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัจึงคิดว่าเหตกุารณนี์เ้ป็นประกาย
ของความคดิสรา้งสรรคท่ี์ส าคญัในการตอ่ยอดทางความคิดของกลุม่เยาวชนขอนแก่น 
 

ตอนที่หนไูปช่วยพอ่กบัแมท่ าสวน เขา้ไร ่ด านา พองานเสรจ็ พวกเราก็หิวกนั หนก็ูสงัเกตวา่ไม่
วา่ครอบครวัเราไปที่ไหนท าอะไรก็จะตอ้งกินขา้วเหนียวทัง้นัน้ ซึง่ถา้คนที่นึง่ขา้วไมเ่ป็นพวกเขา
จะไม่ไดกิ้นขา้วเลย จึงเกิดความคิดขึน้มาว่าถา้เกิดเราสามารถนึ่งขา้วเหนียวไดอ้ย่างง่ายๆ 
และรวดเรว็ ไมว่า่ใครก็สามารถที่จะนึง่ขา้วเหนียวได ้ 
 
ดงันัน้การท างานของเด็กๆ จึงไม่ไดแ้ยกขาดออกจากการสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์

เพ่ือพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม ซึ่งโครงงานของเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆ ก็มีจุดเริ่มตน้ทางความคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและงานบา้นท่ีเด็กๆ รบัผิดชอบ เชน่ การด านา การเลีย้งโค การประกอบอาหาร 
เป็นตน้ จะเห็นว่าครอบครวัของเยาวชนเป็นสว่นส าคญัตอ่การบม่เพาะคณุลกัษณะภายในตนของ
เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์เพราะเป็นทัง้ผูส้รา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ผูเ้ปิดโอกาสใหค้วามคิด
แปลกใหม่ไดถู้กพฒันา และเป็นผูเ้ติมเต็มความรูจ้ากประสบการณชี์วิตใหก้ับลกูๆ ซึ่งเป็นตน้ทุน
ชีวิตท่ีส าคญัตอ่การเป็นนกัคดิสรา้งสรรค ์

 
2.2 “ครู” ผู้เป็นต้นแบบและผู้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึน้ 

ครูของเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคนท่ีมีความเช่ือใจ เปิดพืน้ท่ีและมอบใหโ้อกาส
เยาวชนไดท้ดลองถูกผิดดว้ยตนเอง มีความไวและละเอียดอ่อนต่อพลังสรา้งสรรคข์องเยาวชน 
มองเห็นถึงพฤตกิรรมท่ีดีงามของเยาวชน และรบัรูถ้ึงความสนใจท่ีเยาวชนมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ ไดโ้ดยง่าย 
อีกทั้งมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตร สามารถคลุกคลีกับเยาวชนได้เป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งยัง  
เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้บกับประสบการณท่ี์หลากหลาย มีกลวิธีในการตัง้ค  าถามต่อสิ่งต่าง ๆ 
พรอ้มทัง้ชีช้วนใหเ้ยาวชนเห็นถึงค าตอบท่ีหลากหลายได ้เนน้การปฏิบตัิก่อนโยงเขา้สู่บทเรียน 
มองเห็นคุณค่าของการเปิดโอกาส ให้เยาวชนไดฝึ้กคิดและทดลองปฏิบัติ และมีองคค์วามรู้ 
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ทางวิชาการตามสิ่งท่ีเยาวชนสนใจ โดยเฉพาะทักษะดา้นเครื่องมือช่าง ดงัท่ีเยาวชนนครพนม 
เห็นวา่ครูท่ีปรกึษาของพวกเขาสนบัสนนุดงันี ้

 
ครูที่ปรกึษากลุม่ก็เหมือนพอ่อีกคนครบั จะไดค้วามคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  จากครูสทิธิชยั ครูสทิธิ
ชัยชอบตัง้ค าถามใหพ้วกเราคิด ครูเป็นคนที่มีความคิดสรา้งสรรคส์งู แกจะมีอปุกรณใ์นการ
สอนต่างๆ มากมาย มีโมเดล มีตวัอย่างใหดู้ ครูเขาจะใหง้านเรามาท ากับเพื่อน เราก็จะได้
แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพื่อน ท าใหเ้ราชอบท าโครงงานและคิดอะไรใหม่ ๆ รวมทัง้ชอบเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ์เพราะครูเขาสอนดี สอนเขา้ใจแลว้เราท าได ้ท าใหช้อบวิชาวิทยาศาสตร์
จนถึงปัจจบุนันี ้
 

ครูปรึกษากลุ่มเยาวชนนครพนม อธิบายถึงวิธีการท างานท่ีใช้เพ่ือพัฒนาความคิด 
แปลกใหม่ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มท่ีตนเองรบัผิดชอบ โดยอาศยัใหเ้ยาวชนจบักลุ่มตามความสนใจใน
โครงการสิ่งประดิษฐ์ตา่งๆ ดว้ยตนเอง ซึ่งเยาวชนทกุคนจะไดพ้ดูคยุกนั และจะแบง่บทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองตามแต่ประสบการณ์และลีลาการท างานท่ีแตกต่างกัน บางคนไม่ชอบออกแบบ 
แต่ชอบหยิบจบัเครื่องมือ เยาวชนบางคนไม่ถนดัเช่ือมเหล็ก ต่อวงจร แต่อยากช่วยกลุ่มดว้ยการ
น าเสนอผลงานในพืน้ท่ีสาธารณะ และออกไปซือ้ของและต่อรองราคาท่ีรา้นขายของมือสองหนา้
โรงเรียน หนา้ท่ีหลกัของครูคือการสนบัสนนุความสนใจของเยาวชนดว้ยการจัดเตรียม หอ้งทดลอง 
รวมถึงเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแต่วาระและโอกาสจะเอือ้อ านวย  ซึ่งส่วนส าคัญใน 
การสนบัสนนุของครูท่ีปรึกษาอีกประการหนึ่ง คือการ มอบความคิด ความรู ้รวมถึงจดัสรรใหเ้กิด
สถานการณท่ี์เยาวชนและครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ความรูแ้ละประสบการณต์่างๆ ท่ีเยาวชนสนใจ 
โดยสนบัสนนุเงินทนุบางสว่นในการทดลองและพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม 

การสนบัสนนุและการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูจ้ึงไม่ใช่แตเ่พียงการจัดสรร
เครื่องมือช่าง หรือพืน้ท่ีทางกายภาพให้มีความพรอ้มต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรคผ์่าน  
การประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนเพียงเท่านั้น หากแต่มีความจ าเป็นท่ีต้องมีครูท่ีปรึกษาท่ีมี 
ความพรอ้มทัง้ความรูแ้ละประสบการณ ์รวมถึงมีลีลาท่ีเหมาะสมตอ่การสรา้งการเรียนรูเ้พ่ือพฒันา
ความคิดแปลกใหม่แก่เยาวชน ซึ่งสะทอ้นผ่านความคิดความเช่ือของครู และส่งผลโดยตรงกับ
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีครูเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเยาวชน ทัง้โดยบทบาททางตรงและทางออ้ม เช่น การสรา้ง
สถานการณ์เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และการตัง้ค  าถามใกล้ตัวท่ีน่าสนใจต่อการต่อยอดสู่  
การพฒันานวตักรรม ดงัขอ้มลูจากครูนครพนมเลา่ถึงชว่งเวลาท่ีชวนเยาวชนตัง้ค  าถามตอ่สิ่งต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสิ่งประดษิฐ์ ดงันี ้
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ผมวา่มนัสนกุ เห็นเด็กสนกุ เราก็สนกุไปดว้ย เวลามาท างาน มาประดิษฐ์อะไรใชก้นั ก็จะสนกุ 
คนหนึง่ประดิษฐ์สิง่หนึง่ขึน้มา อีกคนประดิษฐ์อีกสิง่ขึน้มา มนัก็จะเอามาโชว ์มาแสดงกนั ก็จะ
เกิดความสนใจ และก็จะเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น จ าไดว้่าตอนนัน้นั่งคยุกนักบันกัเรียน นั่ง
ถกปัญหากนั ไม่ไดเ้ตรียมการไวก้่อน ตอนกินขา้วก็เริ่มจากปัญหาใกลต้วั ไลไ่ปจนถึงหอ้งครวั 
จุดประกายว่าเรามาอยู่ที่นี่เรากินขา้วสวย ซึ่งปกติเรากินขา้วเหนียว ก็คิดว่าท าไมเราถึงไม่มี
ข้าวเหนียวกิน ก็ได้ข้อสรุปว่าข้าวเหนียวท ายาก ขั้นตอนเยอะกว่าจะนึ่งได้ต้องท าหลาย
กระบวนการ ก็เลยคิดตอ่วา่ท าไมมนัถึงยุง่ยาก แลว้จะมีวิธีไหนที่ท าใหม้นัง่ายขึน้ 
 

บทบาทของครูผูอ้ยู่เคียงขา้งเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์จึงไม่ใช่เพียงการอบรมสั่งสอนใน
ฐานะศิษยอ์าจารยเ์พียงเท่านัน้ หากแตร่วมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูย้ึดโยง
การท างานเด่ียวให้เป็นกลุ่ม และจุดประกายความคิดสรา้งสรรคใ์ห้แก่เยาวชน ดว้ยการเปิด
ประสบการณใ์หม่ เช่ือมโยงความรูแ้ละตัง้ค  าถามท่ีน่าสนใจสู่จินตนาการแก่เยาวชน การอยู่เคียง
ข้างกับเยาวชนอย่างสม ่าเสมอของครูจึงท าให้เยาวชนมองเห็นครูเป็นต้นแบบท่ีมีความคิด 
ความเช่ือ รวมถึงพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา เยาวชนหลายคนจึงให้
ความหมายของครูว่าเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวัพวกเขา ท่ีไมใ่ชใ่ชก้ารน าแบบการสั่งสอน หากแต่
เป็นการแนะน า ส่งเสริม และปฏิบตัิอย่างสรา้งสรรคเ์พ่ือเป็นแบบอย่างใหเ้กิดความเขา้ ใจและ
เช่ือมั่นตอ่พลงัสรา้งสรรคข์องตนเอง 

 
2.3 “เพือ่น” ผู้ร่วมสร้างประสบการณแ์ห่งการเรียนรู้ 
ความส าเร็จของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการท างานกลุ่มของ

เยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ ด้วยเพราะเยาวชนมี “พลังกลุ่ม” ท่ีมีพืน้ฐานของความเป็นเพ่ือนท่ีมี 
ความไว้เนือ้เช่ือใจกัน ทั้งยังเป็นแหล่งรวมคนท่ีอยู่ในวัยใกล้เคียงกันและมีความสนใจร่วมกันใน  
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในขณะท างานกลุ่มโดยเฉพาะการสรา้งสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา
รอบตวั การท างานรว่มกนัของกลุ่มเยาวชนจึงเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน และดว้ยความกระตือรือรน้
ต่องานท่ีตนเองรบัผิดชอบ พืน้ฐานของพลงักลุ่มท่ีดีจึงเป็นการสรา้งความพรอ้มท่ีส าคญัต่อการและ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส  าเร็จร่วมกันซึ่งการรวมกลุ่มของเยาวชนไม่ใช่เพียงแค่ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการจดัตัง้เพ่ือใหเ้กิดเพียงแคก่ลุม่ใหต้รงตามหลกัเกณฑข์องการประกวดเพียง
เทา่นัน้ หากแตมี่การแบง่บทบาทความถนดัและความสมคัรใจของเยาวชนเป็นทนุเดมิ  

คุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มเยาวชนเป็นผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น มีความสนใจ
หลากหลายท่ีขา้มศาสตร ์มีอารมณข์นั สามารถจบัรวมสิ่งท่ีไม่น่าจะเขา้กันไดใ้หป้ระกอบเขา้ดว้ยกัน 
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อีกทัง้ยงัเป็นกลุ่มคนท่ีพรอ้มจะเปิดใจ สรา้งพืน้ท่ีปลอดภัยในการแลกเปล่ียน ถกเถียง ความคิดเห็น
ต่างๆ และเม่ือพิจารณาจากการท าสิ่งประดิษฐ์ดว้ยการท างานกลุ่มจะเห็นว่าเยาวชนแต่ละคนรูถ้ึง
ศกัยภาพและต าแหน่งแห่งท่ีของตน ท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืนและมุ่งเป้าหมายเพ่ือการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ร่วมกัน โดยท่ีมีการก าหนดบทบาทหลักในการด าเนินการอย่างชัดเจน เช่น บทบาทของการท างาน 
เชิงช่างเทคนิค บทบาทของการน าเสนอผลงานของกลุ่ม บทบาทของการสรุปเนือ้หาองคค์วามรูต้่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เป็นตน้ แมว้า่แตล่ะคนในกลุ่มจะมีบทบาทหนา้ท่ีแตกตา่งกนั แตมี่สิ่งหนึ่งท่ีเยาวชน
ตอ้งท าร่วมกันคือการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสรา้งความเป็นเจ้าของร่วมในการด าเนินงานและ  
การระดมความความคิดในการสรา้งผลงานร่วมกัน ขอ้มูลจากเยาวชนขอนแก่นเล่าถึงประสบการณ์
การท างานรว่มกนัดงันี ้

 
พวกเราจะแบง่หนา้ที่กนัท าเพื่อใหง้านคืบหนา้ไปไดเ้รว็ แลว้เราจะมารวมตวักนัในชว่งเวลาวา่ง
หลงัเลิกเรียน บางทีก็แบ่งกนัหาขอ้มลู อีกสว่นก็ปรกึษาพดูคยุเรื่องอปุกรณ ์แผงวงจร แลว้มา
อธิบายใหเ้ขา้ใจกนัภายในกลุม่ เวลาเราเจอปัญหาก็จะไปพบอาจารยห์รือผูรู้ด้ว้ยกนั อาจารย์
จะบอกวา่ตรงไหนควรปรบั ควรแกไ้ข พวกเราฝ่ายหนึง่ก็ช่วยกนัจดแลว้กลบัมาดวูา่ปัญหาของ
เราคืออะไร รว่มกนัคิดและปรกึษากนัว่าควรแกไ้ขยงัไง แลว้ก็ใหท้กุคนเสนอความคิดของแต่
ละคนออกมา แลว้หลังจากนั้นคนในกลุ่มระดมสมองกันว่าจะแก้ปัญหาหรือหาทางออก
รว่มกนัดว้ยวิธีการไหนดี... 
 

จากขอ้มลูจะเห็นวา่การรวบรวมคนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษ โดยมีชว่งวยัและความช่ืนชอบท่ี
ใกลเ้คียงกนัโดยเฉพาะดา้นการประดิษฐ์ คิดคน้ และความตอ้งการแกไ้ขปัญหารอบตวัดว้ยวิธีการ
ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ ทวา่อปุสรรคส าคญัของการท างานกลุ่มอย่างมีเปา้หมายของเด็กกิจกรรมทัง้ 
10 คน คือการท่ีแต่ละคนมีภาระท่ีตนเองตอ้งรบัผิดชอบท่ีมีความหลากหลาย เช่นการประกวด
ต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งแต่เยาวชนแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันตามความสนใจท่ีหลากหลายของ
ตนเอง โดยวิธีการแกปั้ญหาท่ีกลุ่มเยาวชนใชคื้อการบริหารสมดลุของอ านาจในกลุ่ม เช่น เยาวชน
ท่ีเป็นผูน้  ากลุ่มตอ้งลดบทบาทของตวัเอง และรบัฟังความคิดเห็นของเพ่ือนคนอ่ืน หรือ การเอา
อ านาจนัน้กลบัไปท่ีครูท่ีปรกึษาเพ่ือลดแรงเสียดทานในขณะท่ีกลุม่อยูใ่นชว่งท่ีตงึเครียด 

การท ากิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย สรา้งการเรียนรูผ้่านการขยายตวัของประสบการณ์
ทัง้ระดบัปัจเจกและระดบักลุ่ม ทัง้นีจ้ึงกินความไปถึงการใหค้วามหมายของค าว่า “เพ่ือน” และ 
การท างานเป็นกลุม่ท่ีไปไกลกวา่รายช่ือสมาชิกท่ีปรากฏอยู่ในใบสมคัรท่ีกลุม่เยาวชนเขา้รว่ม แมว้า่
กลุ่มจะเริ่มตน้จากเพ่ือนท่ีอยู่ในโรงเรียนเดียวกนั แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปเยาวชนหลายคนมีมมุมองวา่ 
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ชา่งเทคนิค ครู หรือ พ่ีเจา้หนา้ท่ีโครงงาน จะเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่และยดึถือเป็น “เพ่ือน” ท่ีรว่มฟัน
ฝ่าอปุสรรคตา่งๆ ท่ีเขา้มาระหวา่งการท างานของเยาวชน  ดงัท่ีเยาวชนขอนแก่นเลา่ วา่ 

 
เพื่อนในกลุม่ที่ท  าโครงงานดว้ยกนัทกุคนก็จะมีความคิดเป็นของตวัเอง หลายครัง้ที่มีปัญหาใน
กลุม่ตวัเองและทะเลาะกบัเพื่อน เพราะเรื่องเรียนหนกัและกิจกรรมในโรงเรียนก็มีมากขึน้ ท า
ใหไ้ม่อยากที่จะท ากนัต่อแต่ไดพ้ี่เจา้หนา้ที่ช่วยชีแ้นะแนวทางและไดร้ะบายความในใจท าให้
ท างานตอ่และระยะเวลาที่ท  างานเมื่อเจอกบัปัญหาจะใชว้ิธีการนั่งพดูคยุปัญหาที่เกิดขึน้แบบ
เปิดใจกนั และไดอ้าจารยช์่วยในการดงึใหท้กุคนในกลุม่กลบัมาท างานรว่มกนั การท าโครงงาน
เป็นการรว่มงานกบัคนอื่น จ าเป็นตอ้งท างานเป็นทีมที่นอกเหนือจากเพื่อนในกลุม่ดว้ย เช่น ท า
กับครู ท ากับเพื่อนและมีพี่ๆ จากโครงการฯ มีส่วนช่วยเราหมด ดงันัน้ในกลุ่มจะตอ้งเห็นไป
ในทางเดียวกนัใหไ้ดจ้ึงจะไปรว่มกบัคนอื่นได ้การท างานเป็นทีมเหมือนเราไม่ไดเ้ดินไปตวัคน
เดียวแตเ่ราเดินไปพรอ้มกบัเพื่อน 
 

พลงัสรา้งสรรคไ์ม่ใช่เป็นสิ่งท่ีถูกจ ากัดอยู่ในกลุ่มเด็กเรียนดี หรือนกัเรียนหนา้หอ้งเพียง
เท่านัน้ แต่หากผูส้รา้งการเรียนรูส้ามารถรวบรวมเยาวชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน ส่งเสริมความรู้
และประสบการณท์ างานในสิ่งท่ีพวกเขาถนัด กลุ่มของเยาวชนจะสามารถพฒันาผลงานใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล โดยไมมี่กฎเกณฑข์องผลการเรียน หรือสถานะ
ของนกัเรียนดีเด่นมาการนัตีต่อความส าเร็จของผลงาน ดงัท่ีครูท่ีปรึกษาเยาวชนนครพนมเล่าถึง
พลงัสรา้งสรรคข์องกลุม่เยาวชน ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากความสนใจ และความช่ืนชอบ ดา้นสิ่งประดิษฐ์
นวตักรรมของเยาวชน น าพาพวกเขาไปสู่การเรียนรูท่ี้จะพฒันาโครงงานแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังาน
และสิ่งแวดลอ้ม ความส าเร็จของเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคท์ัง้สองกลุ่ม เกิดขึน้ผ่านสายใยของ
ความสัมพันธ์ท่ีทัง้คอยกระตุน้เตือนต่อการท างาน ทัง้ยังสามารถน าพาขอ้ถกเถียงในประเด็นท่ี
หลากหลาย สู่ขอ้สรุปท่ีน าไปสู่การตดัสินใจจดัการกับประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีกลุ่มเยาวชนเผชิญ 
นอกจากสายใยของความสมัพนัธท่ี์เป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของเยาวชนแลว้ เสรีภาพของ
การเรียนรูเ้ป็นส่วนส าคญัอีกประการหนึ่ง ดว้ยเพราะเยาวชนเป็นเลือกเขา้มาหาครูเพราะมีความ
ตอ้งการเรียนรูใ้นสิ่งท่ีตนเองสนใจ ไม่ใช่ว่าโรงเรียนหรือกิจกรรมเป็นผูเ้ลือก หรือ “จดัตัง้” กลุ่มของ
เยาวชนขึน้มาเอง ดงัค  าสมัภาษณท่ี์ครูท่ีปรกึษาโครงงานนครพนมเลา่ วา่ 

 
ตอนแรกไม่คิดว่าพวกเขาจะมาท าโครงงานกบัครูเพราะตอนมธัยมตน้เยาวชนกลุ่มนีเ้ขาจะ
เกเรมาก ไม่ค่อยสนใจการเรียน ไม่ยอมท ากิจกรรม จนถึงชัน้ ม.4 พวกเขาเห็นเพื่อนคนอื่น
ท างานโครงงานวิทยาศาสตรแ์ลว้ไดข้ึน้ไปพูดที่หนา้เสาธงบ่อยๆ ประกอบกับที่พวกเขามี
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ความชอบเครื่องมือที่เก่ียวกบัวิทยาศาสตรอ์ยู่ในใจ พวกเขาก็เลยมาขอท างานโครงงานดว้ย  
เยาวชนกลุม่นีเ้ป็นคนคิดบวก มีบางคนในกลุม่ที่จะคอยกระตุน้ใหค้นอื่นท าเพราะว่าจะดอูอก
ว่าเพื่อนคนไหนในทีมเป็นยงัไง เพื่อนในกลุม่ก็จะมีวิธีการของเขาในการดงึใหเ้พื่อนมาช่วยกนั
ท างาน แมว้่าพวกเขาจะมีขอ้ถกเถียงกนับา้งแต่สดุทา้ยก็คยุกนัไดเ้พราะตอ้งท างาน เลน่ และ
เรยีนดว้ยกนั  
 
การท่ีเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคไ์ม่ไดเ้ผชิญอุปสรรคระหว่างการเรียนรูเ้พียงล าพงั  ท าให้

เยาวชนรบัรูว้่าตนเองไม่ไดเ้ป็นผูแ้บกความรบัผิดชอบดว้ยพลงัของตนเองเพียงอย่างเดียว หากแต่
ยงัยงัมี “เพ่ือน” ผูท่ี้พรอ้มจะเผชิญความผิดพลาดจากการลองผิดลองถกูในตลอดช่วงระยะเวลาท่ี
เยาวชนท ากิจกรรม และเปิดโอกาสเสมอใหก้ลุ่มมีพืน้ท่ีปลอดภยัในการแลกเปล่ียนพลงัสรา้งสรรค์
ของแต่ละคน การขยายตวัของประสบการณเ์รียนรูด้า้นความคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชนจึงไม่ได้
เกิดขึน้อย่างโดดเด่ียว หากแต่ยงัมีสายสัมพนัธข์องกลุ่มท่ีท างานดว้ยความปรารถนาร่วมกันถึง  
การมีคณุภาพท่ีชีวิตท่ีดีและสรา้งสรรคใ์นวิถีชีวิตท่ีมีความใกลเ้คียงกนัของสมาชิกทกุคนในกลุม่ 

 
2.4 “นักคิดต้นแบบ (Idol) ” ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
 

เบือ้งหลังความส าเร็จของโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ 
ยังประกอบไปด้วยผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ท่ีมีส่วนต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดขึน้ระหว่าง  
การพฒันาโครงงานท่ีเป็นทัง้การต่อยอดทางความคิดเพ่ือพฒันาโครงงาน และยงัเป็นจดุเปล่ียนสรา้ง
เปา้หมายใหม่ท่ีเขา้ไปปรบัเปล่ียนและก าหนดเสน้ทางชีวิตใหม่ของเยาวชน จากค าบอกเล่าของหญิง
สาวเด็กขอนแก่นในขา้งตน้ ท่ีกล่าวถึงรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างเธอกบัผูเ้ช่ียวชาญในโครงการ 
MWT ท่ีน  าไปสู่การเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคอี์กแบบหนึ่ง กล่าวคือเป็นการเรียนรูโ้ดยอาศยัการสงัเกต 
ดว้ยความใส่ใจ (Attention) ในตวับุคคล ซึ่งเธอสงัเกตตัง้แต่แรกพบกับผูเ้ช่ียวชาญว่าเขาเป็นคนท่ีมี
บคุลิกภาพอย่างไร มีวิถีชีวิต ความรู ้ความคิดอย่างไร จากนัน้จงึเช่ือมโยงประสบการณข์องตนเองใหมี้
เรื่องราวบางอย่างท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้เช่ียวชาญ เช่น มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เหมือนกัน ชอบประดิษฐ์คิดคน้เหมือนกัน เป็นตน้ ซึ่งกระบวนการดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้ยาวชนเกิด
การ “เลือกตัวแบบ” เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ของผู้เช่ียวชาญสู่การเป็น “คนตน้แบบ” (Model) 
ทีเปรียบเสมือนเป็นเบา้หลอมวิถีชีวิตของเยาวชนใหเ้กิดเป็น “ตวัตน” (Self) ตัง้แต่ในเรื่องของวิธีคิด
จนถึงการใชชี้วิตในเสน้ทางของนวตักรตวันอ้ยตอ่ไป 
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คนที่หนูประทับใจมากที่สุด คือผู้เ ช่ียวชาญที่มีโอกาสได้เจอในค่ายสอง ท่านสอนอยู่ที่คณะ
วิทยาศาสตร ์ท่ีธรรมศาสตร ์ทกุวนันีห้นเูรยีนคณะเกษตรที่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์แตย่งัไงก็วางแผนไวว้า่จะไป
เรียนปริญญาโทกับอาจารยเ์ขา เพราะหนูอยากเป็นเหมือนกบัอาจารย  ์แกเก่งเรื่องสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมทาง
การเกษตรมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจารยไ์ดร้บัรางวลัดา้นเทคโนโลยีทางการเกษตรเยอะมาก ตอนที่มี
โอกาสไดอ้ยู่กบัอาจารย ์ถา้สงสยัอะไรแกสามารถตอบหนไูดห้มดเลย และที่ชอบที่สดุคือแกสามารถตัง้ค าถาม
แปลกๆ เพื่อใหพ้วกหนคูิดรูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย ซึง่มนัท าใหง้านมนัไปไดไ้กลกวา่เดิมมาก การท่ีไดอ้ยู่
กบัแกเหมือนหนไูดเ้รียนรูแ้บบทางลดั ตอนนัน้ยงัเป็นเด็กมธัยมแตไ่ดเ้รียนกบัอาจารยเ์ก่งๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลยั
เลย รูส้กึภมูิใจมาก 

 
“คนตน้แบบ” ของเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคอ์าจมีความแตกต่างไปจากเยาวชนทั่วไป 

ท่ีเลือกคนตน้แบบผ่านเกมสโ์ชว ์หรือละครรายการตามโทรทศัน ์ทว่าเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคจ์ะ
เลือกคนตน้แบบก็ตอ่เม่ือพวกเขาไดป้ฏิสมัพนัธก์บัคนตน้แบบในทางตรง และไดมี้โอกาสใชชี้วิตอยู่
รว่มกนัระยะหนึ่ง ซึ่งบทบาทท่ีส าคญัของคนตน้แบบท่ีสรา้งการเรียนรูต้อ่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์
คือการเป็น “ตวักลาง” ระหว่างเยาวชนกับองคค์วามรูต้่างๆ ทัง้เรื่อง ความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์
ความรูด้า้นการช่างเทคนิค ท่ีตัง้อยู่บนฐานการฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือการต่อยอดความคิด และฝึกฝนเทคนิคการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค  ์
ซึ่งหนา้ท่ีของ “ตวักลาง” จึงตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลปะในการถ่ายทอดความรูเ้พ่ือใหเ้ยาวชนมี
ความเขา้ใจ และสามารถเขา้ถึงเยาวชนไดโ้ดยง่าย ซึ่งมีความแตกตา่งไปจากท่ีกรณีท่ีเยาวชนตอ้ง
หาหนังสือท่ีมีองคค์วามรูท่ี้มีความเฉพาะ และต้องท าความเข้าใจดา้นตนเองเพียงล าพัง ดงัท่ี
เยาวชนขอนแก่นเล่าถึงครูท่ีปรกึษาของกลุ่มตนเอง ว่า “นอกจากครูจะคอยกระตุน้ใหค้ิด และให้
พวกหนูพฒันาสิ่งประดิษฐ์ โดยทีแ่กก็ร่วมดว้ยตลอด อาจารย์ยงัเป็นคนทีช่อบเปรียบเทียบสิ่งของ 
เช่น ขวดน ้า กบัจรวดอวกาศ มีสิ่งใดที่เหมือนกนั เป็นตน้ ท าใหพ้วกหนูเห็นภาพ คือใหเ้รามอง
มากกวา่สิ่งทีม่นัมีอยู”่  

 
ผมชอบที่ครูเป็นคนที่มีลีลาของการสอนในหอ้งเรียนที่หลากหลาย แปลกแหวกแนว เพราะแก
จะใหพ้วกผมทดลองก่อน แลว้ถึงกลบัมาสอนความรูป้ระกอบใหท้ีหลงั มนัท าใหเ้รื่องที่ยากๆ 
ดูง่าย เมื่อไดม้ีโอกาสเขา้มาท างานกับแกก็จะยิ่งรกัแกมากขึน้ เพราะแกเป็นคนหนึ่งที่รกัใน
เป้าหมาย มีความกลา้หาญที่จะท าสิ่งที่ไม่เหมือนใคร แกชอบไปคน้หา เปิดดูสิ่งประดิษฐ์ที่
ใกลเ้คียงกบังานของพวกเรา แลว้เอามาใหด้ ูแกก็ใหโ้จทยว์่าใหท้ าใหส้ิ่งกว่าสิ่งที่เห็นตอ้งท า
อย่างไรบา้ง พออยู่ในช่วงสรา้งสิ่งประดิษฐ์มีหลายอยากที่เบิกค่าใชจ้่ายไม่ได ้แกก็จะดแูลให้
ทกุอยา่ง  
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 จากประสบการณ์ของเยาวชนนครพนมท่ีเล่าถึงการท าหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาท่ี
เปรียบเสมือนเป็น “ตวักลาง” ของการเรียนรูเ้ดียวกับขอ้มูลจากเยาวชนนครพนมท่ีกล่าวไว้แลว้ 
แต่ทว่านอกเหนือจากการท าหน้าท่ีของ “ตัวกลาง” ของคนตน้แบบแล้ว ยังมีหน้าท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งของคนตน้แบบ คือการเป็นผูส้นบัสนนุการเรียนรู ้ทัง้ดา้นความรูแ้ละทรพัยากร ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ความคิดสร้างสรรคน์อกกรอบด้วยตนเอง  
และจ าเป็นท่ีจะต้องให้เยาวชนได้ทดลองความคิด และรู้จักใช้พลังสร้างสรรคใ์นการพัฒนา
โครงงาน ทัง้นีก้ารเรียนรูด้งักล่าวจะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือสิ่งแวดลอ้มรอบตวัพวกเขามีความพรอ้ม
เพียงพอตอ่การทดลองสิ่งประดษิฐ์นวตักรรม เชน่ อปุกรณเ์พียงพอ เครื่องมือการช่างท่ีเพียบพร้อม 
ความรูท้ัง้ดา้นวิทยาศาสตร ์และการใชเ้ครื่องมือการช่างท่ีถูกตอ้ง จึงมีความจ าเป็นต่อการสรา้ง
การเรียนรูค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชน  
 
3. บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์

ด้วยวิถีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยอุปสรรค ความสนใจท่ีมีความหลากหลาย  รวมถึงผู้คน
แวดล้อมท่ีเข้ามากระตุ้นพลังสร้างสรรคข์องเยาวชน ล้วนแต่เป็นบริบทท่ีน าไปสู่ การถักทอ
ประสบการณ์ใหก้ับเยาวชนเพ่ือเกิดความงอกงามของความคิดสรา้งสรรค์ ทว่าส่วนส าคัญอีก
ประการหนึ่งต่อการสรา้งความเป็นเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคคื์อการท่ีเยาวชนถูกพฒันาภายใต้
พืน้ท่ีปลอดภัยทางการคิดแปลกใหม่ (Safe Space to Creative Thinking) ซึ่งมีความแตกต่างไป
จากผู้คนทั่วไป โดยพืน้ท่ีดังกล่าวเกิดขึน้ทั้ง บา้น ชุมชน และโรงเรียน การบ่มเพาะความคิด
สรา้งสรรคท่ี์สามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างปลอดภยัผ่านพืน้ท่ีทัง้สามนัน้ เสมือนกบัการผลกังานท่ีอยู่ใน
ฐานะของโครงการสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีสถานะอย่างเป็นทางการ กล่าวคือมีมิติของพืน้ท่ี เวลา และ
งบประมาณจ ากดัอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง สู่การเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเยาวชนเอง 
อย่างไรก็ตามบริบทแวดลอ้มในท่ีนีซ้ึ่งประกอบดว้ย วิถีชีวิตในวยัเด็ก บริบทของบา้น บริบทของ
โรงเรียน และบรบิทของชมุชน ซึ่งลว้นมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 
3.1 วิถชีีวิตทีต่้องเผชิญกับปัญหาทีท้่าทาย 
 
การท านามีเสนห่ค์ือการไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ การนอนกินลมชมวิว รวมทัง้การไดรู้ค้ณุคา่ของขา้ว
แตล่ะเม็ดที่กวา่จะไดม้า ตอนที่ผมท าสมยันัน้เครือ่งทนุแรงก็เป็นพวกรถไถเดินตาม ตอนนัน้ก็มี
ความสนใจรถไถ ลงุไม่ใหไ้ถก็เดินตามลงุ เดินตามไปเรื่อยๆ จนลงุใหไ้ถ ผมก็ไม่ไดบ้อกลงุว่า
อยากไถ แค่เดินตามไปเฉยๆจนกว่าเขาจะใหไ้ถ ไดไ้ถตัง้แต่ตอนเรียนระดบัประถม ส่วนมาก
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เกิดขึน้จากตวัเรา วา่สิง่นัน้มนัเกิดขึน้อยา่งไร เราเริม่คิดจากวา่ท าไมตอ้งกม้ด านา แตบ่างทีสิง่ที่
เราคิดก็จะแบบวา่ถา้ไมก่ม้จะท าอยา่งไร แกปั้ญหานีไ้มไ่ดห้รอกเพราะมนัยากไป ก็เลยไมไ่ดท้ า
ต่อจากสิ่งที่เราคิดในตอนนัน้ แต่พอเริ่มคิดโครงงานก็คิดถึงเรื่องนีเ้ป็นเรื่องแรกๆ เพราะว่า
ความคิดสว่นมากก็เกิดจากสิ่งที่เห็น ความยากล าบากที่เกิดขึน้ในชีวิต เราตอ้งการแกปั้ญหา
เพื่ออยากจะใหพ้อ่แมส่ะดวกสบาย ไมอ่ยากใหก้ม้ด านา 
 

จากค าพูดของเยาวชนขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกับเยาวชนตัง้แต่เกิด 
และซมึซาบเขา้ไปสูต่วัตนของเยาวชน คือวิถีชีวิตของสงัคมเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรื่อง
ของการท านาท่ีคนเฒ่าคนแก่จะตอ้งใชว้ิธี “การด านา” ซึ่งชาวนาจะตอ้งกม้ตวัเพ่ือปักด าตน้กลา้ที
ละตน้จนเสร็จ การเห็นภาพการปักด าตน้กล้าข้าวจนชินตาท าให้เยาวชนรูส้ึกรูส้าต่อปัญหาท่ี
เกิดขึน้ จนน าไปสูก่ารคิดผ่านสายตาตัง้แตย่งัเป็นเด็กนอ้ยท าใหพ้วกเขามองเห็นคณุคา่ของอาหาร
ท่ีเขาทาน ทัง้ยงัเพิ่มความสนใจในรายละเอียดของกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เพ่ือคิดหาหนทางใน
การแก้ไขเพ่ือความสะดวกสบายของครอบครัว โดยเริ่มจากการตัง้ค  าถามง่ายๆ ท่ีใกลต้วั เช่น 
ท าไมพ่อกบัแม่ตอ้งกม้ด านาซึ่งส่งผลใหเ้กิดอาการปวดหลงั หรือ ท าไมเวลานึ่งขา้วเหนียวตอ้งเริ่ม
จากการก่อไฟเทา่นัน้ เป็นตน้  

การมีความคิดสร้างสรรค์เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้นเกิดขึน้จากเรื่องใน
ชีวิตประจ าวันของเยาวชน วิถีชีวิตจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์ และดว้ย
คณุลกัษณะพิเศษของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์จงึน าไปสูก่ารตัง้ค  าถามต่อรูปแบบการใชชี้วิตของ
พวกเขา ถึงปัญหาท่ีตอ้งการจะแกไ้ขดว้ยวิธีการท่ีมีความแปลกใหม ่ซึ่งเยาวชนจะตอ้งมีแรงจงูใจท่ี
เพียงพอตอ่การแกปั้ญหาท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัใหส้  าเร็จได ้ดงัตวัอย่างเยาวชนนครพนมท่ีคลกุคลี
อยู่ในชีวิตท่ีครอบครวัตอ้งท านา เยาวชนจึงสามารถคิดหรือนึกออกไดว้่าความตอ้งการจ าเป็นของ
เขาคืออะไร ปัญหาท่ีเขาตอ้งการจะแก้ไขคืออะไร จึงน าไปสู่การพฒันาโครงการเครื่องด านาแบบ
มือหมนุ 

เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคม์องว่าการไดใ้ชชี้วิตอยู่ใกลช้ิดกบัวิถีธรรมชาติตัง้แตย่งัเล็กท าให้
พวกเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีมีอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขา เริ่มจากท่ีพวกเขาตัง้ค  าถามง่ายๆ  
ท่ีใกลต้วักบัอาหารท่ีกินอยู่ทกุวนัวา่จะแกไ้ขปัญหาและพฒันาสิ่งนีไ้ดอ้ยา่งไร ดงัท่ีเยาวชนขอนแก่น
เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างความสะดวกสบายต่อการกลับไปสู่
วฒันธรรมการกินขา้วเหนียวของตนเอง โดยขจดัปัญหาดา้นความเหมาะสมของพืน้ท่ี ดงันี ้
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การรท าโครงงานมีจุดเริ่มตน้คือปัญหาการทานอาหารรว่มกนั อยู่อาศยัต่างกนั อย่างพวกเรา
ทัง้หมดเป็นคนอีสาน ก็ชอบทานขา้วเหนียว การที่เราไปอยูห่อพกัหรือพืน้ท่ีที่ไม่อนญุาตใหก้่อ
ไฟก็ไมส่ามารถนึง่ขา้วเหนียวได ้แลว้ที่ผา่นมาที่เราไปฝึกอบรมสว่นใหญ่มีแตข่า้วสวย ซึง่มนัไม่
อยูท่อ้งและไมค่อ่ยชอบกิน คนอื่นๆ ก็มีความเห็นเหมือนกนั ก็เลยคิดจะแกไ้ขสิง่เลก็ๆ สิง่นีก้่อน 
แลว้กลายมาเป็นการสรา้งนวตักรรมในภายหลงั 
 

ในขณะท่ีเยาวชนนครพนมมองเห็นปัญหาท่ีท้าทายจากอาชีพท านาของครอบครัว 
จึงน าไปสู่การสรา้งสิ่งประดิษฐ์เครื่องด านาแบบมือหมุน แต่เยาวชนขอนแก่นกลบัใหค้วามสนใจ
กับวฒันธรรมการกินขา้วเหนียวของคนอีสาน เพราะเด็กเหล่านีล้ว้นเป็นคนอีสานท่ีชอบทานขา้ว
เหนียว แตเ่ม่ือตอ้งยา้ยถ่ินฐานเพ่ือเขา้มาศึกษาในถ่ินอ่ืน การหงุขา้วเหนียวกลายเป็นสิ่งท่ียุ่งยาก 
แต่อย่างไรก็ตามเยาวชนเหล่านีก็้ยงัมีความตอ้งการทานขา้วเหนียวซึ่งเป็นดั่งวฒันธรรมการกิน
ดัง้เดมิท่ีตดิตวัมา สิ่งเหลา่นีไ้ดน้  าไปสูก่ารตัง้ค  าถามตอ่ปัญหาท่ีทา้ทายวา่ ท าอยา่งไรจงึจะสามารถ
หงุขา้วเหนียวไดท้กุสถานท่ีและทกุเวลาท่ีตอ้งการได ้

จากค าบอกเลา่ของเยาวชนสะทอ้นใหเ้ห็นวา่วิถีชีวิตคือบรบิทแวดลอ้มท่ีส าคญั อนัน ามาสู่
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเรียกไดว้่า คือ ตน้ทุนทางสังคมซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวตักรรมเพราะพวกเขาตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาท่ีพวกเขาเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
เพราะฉะนั้นนวัตกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ก็ล้วนถือก าเนิดขึน้อย่างมีบริบทเฉพาะ เราจึ งไม่
สามารถพิจารณานวตักรรมใดๆ โดยการแยกขาดออกจากบริบททางสงัคมและวิถีชีวิตของผูค้นได ้
วิถีชีวิตทางสงัคมวฒันธรรมถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีเขา้มาก าหนดการคิดสรา้งสรรคแ์ละปทูาง
ไปสูก่ารพฒันานวตักรรมรูปแบบตา่ง ๆ 

บริบทแวดลอ้มอีกอย่างหนึ่งนอกจากปัญหาในวิถีชีวิตประจ าวนั คือวิถีชีวิตของเยาวชนท่ี
เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนบา้นเกิด เยาวชนให้ความเห็นว่าในช่วงของการท าโครงงาน 
และระหวา่งประดษิฐ์ชิน้งาน พวกเขาไดเ้ขา้ไปมีความสมัพนัธแ์ละเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผูค้นในชมุชน 
ซึ่งลว้นสง่ผลตอ่การก่อรูปทางความคิดและการประดิษฐ์นวตักรรมของเยาวชนได ้ 

ดงัท่ีเยาวชน 2 รายจากนครพนมเล่าถึงความสนใจในเรื่องเดียวกันท่ีเก่ียวกับเครื่องยนต์
กลไก ประกอบกบัทัง้สองคนไดมี้โอกาสเป็นเจา้ของรถมอเตอรไ์ซดแ์ละมีความตอ้งการแตง่รถตาม
ความช่ืนชอบของตนเอง ซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการเห็นรถของเพ่ือนขา้งบา้นท่ีตกแต่งอย่าง
สวยงาม เยาวชนจงึไดเ้ริ่มศกึษากลไกและการถอดประกอบอะไหล่ตา่งๆ ของรถ และเรียนรูใ้นเรื่อง
เครื่องยนตก์ลไกของรถเพิ่มมาขึน้เรื่อยๆ ต่อมาเยาวชนก็พบว่ายงัมีความรูอี้กหลายอย่างท่ียงัไม่
เขา้ใจ จึงไปขอเรียนรูจ้ากเพ่ือนบา้นอยู่บ่อยๆ จนกระทั่งสนิทและสามารถขออาศยัหลับนอนอยู่
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บอ่ยครัง้ เพราะตอ้งใชเ้วลาเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองจนถึงค ่า นอกจากนัน้ในช่วงปิดเทอมเยาวชนยงัได้
มีโอกาสเรียนรูง้านก่อสรา้งจากชา่งในละแวกบา้น เชน่ การเทพืน้ ตดิฝา้ ตดิมุง้ลวด สอนขบัรถยนต ์
สอนเช่ือมเหล็ก ท าโครงเหล็ก เช่ือมแก๊ส เป่าทองเหลือง เป็นตน้ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวิถีชีวิตท่ีมีคน
ในชมุชนเขา้มาเก่ียวขอ้งเหล่านนีก้่อใหเ้กิดความชอบ ความถนดัและรูส้กึวา่ตนเองท างานดา้นนีไ้ด้
ดีไมแ่พใ้คร เม่ือไดเ้ริ่มประดิษฐห์รือท านวตักรรม ก็น าทกัษะความรูท่ี้มีอยูท่ี่มีทนุเดมิอยู่แลว้มาช่วย
ได ้นอกจากนีค้นในชุมชนเช่นรา้นซ่อมรถ ช่างเช่ือม ก็เป็นคนรูจ้ักสามารถไปขอใหเ้ขามาช่วย
ท างานบางสว่นไดอี้กดว้ย 

นวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีกลุ่มเยาวชนไดพ้ฒันาขึน้อาจจะไม่ใช่กระบวนการท่ีดีสดุ
หรือเป็นแนวทางท่ีใหม่ท่ีสดุ แตก็่เป็นสิ่งท่ีสามารถก่อใหเ้กิดผลท่ีเป็นประโยชนต์อ่วิถีชีวิตตอ่สงัคม
โดยรวมไดม้าก จากงานวิจยัพบว่า วิถีชีวิตประจ าวนัของเยาวชนเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรียนรู้
อย่างสรา้งสรรค ์เพราะว่าสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวันของเยาวชนเป็นเรื่อง “มองเห็นไดง้่าย” หรือ
สามารถเขา้ใจไดง้่ายเพราะเขาอยู่กบัปัญหานัน้ ดงันัน้การมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการพฒันาหรือ
ประดิษฐ์นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้จากปัญหาท่ีพบเจอเป็นประจ า เป็นเรื่องท่ีมีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของเยาวชน รวมทัง้อาจเป็นวิกฤตปัญหาท่ีพวกเขาตอ้งแกไ้ขอย่างเรง่ดว่น ดว้ยเหตนุ
นีเ้รื่องใกลต้วัหรือวิถีชีวิตประจ าวันเยาวชนเป็นสิ่งท่ีท าให้เยาวชนอยากจะคิดหรือมามีส่วนใน 
การแก้ปัญหาหรือมีแรงจูงใจในการสรา้งสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหา แลว้เขาจะสมารถใช้
ศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู่ให้เต็มท่ีได้ รวมทั้งเขาสามารถเห็นว่าสิ่ง ท่ีท าลงไปนั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลงสงัคมของเขาอยา่งไร 

 
 3.2 บริบทของบ้านกับพืน้ทีแ่ห่งการสร้างนักคิดสร้างสรรคต์ัวน้อย 

บ้านส าหรับเยาวชนเป็นพืน้ท่ีท่ีให้ความรูส้ึกปลอดภัยในการใช้ความคิด โดยเฉพาะ  
การออกแบบและสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจากการสงัเกตของผูว้ิจยัระหว่างการสมัภาษณแ์ละได้
เดินดบูริเวณรอบๆ บา้นทัง้สามหลงัของเยาวชน จะพบองคป์ระกอบท่ีมีความคลา้ยกนัอยู่ 2 อย่าง
คือ 1) ลานนอกบา้นท่ีมีพืน้ท่ีโลง่กวา้ง และ 2) เครื่องมือชา่งท่ีมีความหลากหลายและเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเอือ้ต่อการท ากิจกรรมท่ีเยาวชนสนใจ ซึ่งดว้ยความพรอ้มของพืน้ท่ีและอุปกรณ์ท่ีมี จึงท าให้
เยาวชนไดเ้ห็นสมาชิกของครอบครวัมีกิจกรรมโดยใชง้านพืน้ท่ีและอุปกรณเ์หล่านัน้ตัง้แต่ยงัเด็ก 
เชน่ การเห็นพอ่ซ่อมท่อน า้ พ่ีชายเช่ือมเหล็กตอ่เตมิบา้น หรือแมแ้ตก่ารดดัแปลงราวตากผา้ของลงุ 
เป็นตน้ ทัง้นีพ้บว่าบา้นทัง้สามหลงัท่ีผูว้ิจยัมีโอกาสไดเ้ขา้ไปส ารวจ เป็น “บา้นหลกั” ท่ีเยาวชนคน
อ่ืนๆ ในกลุ่มใชเ้ป็นพืน้ท่ีของการท างานร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกบา้นจะมีความพรอ้มครบทัง้สอง
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องคป์ระกอบตามท่ีกล่าวไว ้หากแตเ่ยาวชนทัง้ 2 กลุม่ท่ีศกึษาในงานวิจยันี ้จะมีพืน้ท่ีของบา้นหลงั
ใดหลงัหนึ่งของสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมีองคป์ระกอบครบทัง้สองอย่าง เพ่ือใชใ้นการท างานรว่มกัน
ของคนภายในกลุม่  

 
ตอนที่ประดิษฐ์ของเลน่ใตร้ม่ไมท้ี่บา้น ก็รูส้กึว่าตวัเองสนใจอปุกรณต์า่งๆ ที่ตอ้งใชท้ างานของ
ครอบครัวมาก ยิ่งพอโตขึน้ต้องช่วยพ่อกับแม่ท านา เลีย้งวัว  ผมยิ่งพอปัญหาที่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัมากยิ่งขึน้ มนัท าใหม้ีความตอ้งการที่จะท าใหชี้วิตของครอบครวัผมมนัราบรืน่ 
โดยการคิดหาวิธีแกปั้ญหาที่มนัตา่งไปจากสิง่ที่มีอยูเ่ดิมเขา้มาทดแทน 
 

เยาวชนขอนแก่นไดเ้ล่ายอ้นไปถึงบรรยากาศของบา้นตนเองในวยัเด็กว่า บริเวณรอบบา้น
ของเยาวชนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีรม่เงาของตน้ไมใ้หญ่ ทัง้ยงัมีลมพดัตลอดทัง้ปี ท าใหเ้กิดความรูส้ึกสบาย
ไม่อึดอัด และมีสัตวเ์ลีย้งต่างๆ เช่น ไก่ สุนัข เดินผ่านไปผ่านมา บางบา้นมีบริเวณโดยรอบเป็น
แหล่งเลีย้งววัเนือ้ เพ่ือรอขายในช่วงวยัและขนาดท่ีเหมาะสมของวัว ซึ่งเยาวชนสามารถพักจาก
กิจกรรมท่ีตึงเครียดเพ่ือมาเฝ้าดหูรือเล่นกับสตัวเ์ลีย้งท่ีบา้นได ้เยาวชนจึงมกัจะน าการบา้น หรือ 
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอ้งใชค้วามคิดท่ีสลบัซบัซอ้นมาท าท่ีใตร้ม่ไมแ้ห่งนี ้ส่วนลานหนา้บา้น
จะมีพวกอุปกรณช์่างของพ่อท่ีวางอยู่อย่างมีความพร้อมต่อการใชง้าน การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มกัจะ
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีแหง่นีเ้สมอ เยาวชนจงึเริ่มคดิอยากจะสรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆ ท่ีบา้น โดยเยาวชนอธิบาย
ถึงประสบการณแ์รกท่ีไดท้ดลองสรา้งรถเก่ียวขา้วจ าลองใหเ้ป็นของเลน่ แตมี่โจทยส์  าคญัท่ีเขาวาด
หวงัไวก้บัตวัเองคือตอ้งท าใหร้ถเก่ียวขอ้งนีส้ามารถท างานไดเ้หมือนกบัรถท่ีใชง้านไดจ้ริง เยาวชน
จึงน ามอเตอรข์องพ่อท่ีอยู่ในกล่องช่าง และกระป๋องเบียรท่ี์ใชแ้ลว้ รวมถึงเศษชิน้ส่วนอปุกรณจ์าก
เครื่องมือท่ีพงัก็น ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ จนกระทั่งรถเก่ียวขา้วขนาดของเล่นสามารถท่ีจะท างาน
ไดจ้รงิ    การเริ่มตน้ประดิษฐ์จากพืน้ท่ีท่ีตนเองรูส้ึกปลอดภยั ทัง้ยงัมีความสะดวกสบายจากเครื่อง
ไมเ้ครื่องมือท่ีครบคนั ท าใหเ้ยาวชนเริ่มตอ่ยอดจากความสนใจในวยัเด็ก สู่ความตอ้งการประดษิฐ์
สิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีสามารถสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่วิถีชีวิตของตนเอง  

ในกรณีของเยาวชนนครพนมไดส้ะท้อนใหเ้ห็นว่า บริบทของบา้นท่ีนครพนมจะมีบริเวณ
โดยรอบเป็นทุง่นาหรือสวนของครอบครวั จงึท าใหพื้น้ท่ีบา้นในความหมายของพวกเขามีอาณาเขต
ท่ีกวา้งไกลไปมากกว่าตวับา้น หากแต่ยังเก่ียวขอ้งกับพืน้ท่ีท ากิน ท่ีตอ้งใชชี้วิตตัง้แต่ในวัยเด็ก 
เยาวชนนครพนมจึงเห็นว่าบา้นคือพืน้ท่ีส าคัญในการก่อรูปของการคิดสรา้งสรรคแ์ละการท า
นวตักรรม ดว้ยความสขุจากการเฝา้ดกูารเติบโตของสิ่งท่ีตนเองเขา้ไปมีส่วนรว่ม ไม่ว่าจะเป็นการ
ท านา ท าสวน ท าไร ่หรือเลีย้งสตัว ์ก็ลว้นสรา้งผลผลิตกลบัมาหล่อเลีย้งชีวิตของครอบครวัเยาวชน 
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จึงท าใหเ้ยาวชนเห็นคณุคา่ของผลผลิตด้วยน า้พกัน า้แรงของตนเองและครอบครวั ความเก่ียวขอ้ง
ของบา้นกบัพืน้ท่ีท ากินของของครวัจงึท าใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัอปุกรณเ์พ่ือทุ่นแรง เชน่ รถไถ
นา การติดตัง้ป๊ัมสบูน า้เขา้หรือระบายน า้ออกจากนาขา้ว เป็นตน้ เยาวชนจึงไดร้บัโอกาสในการใช้
งานอปุกรณต์า่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยัของเยาวชน เชน่ ในวยัประถมจะไดเ้ดินตามครอบครวัเขา้
ทุง่นา นั่งเลน่เมล็ดพนัธุข์า้ว เม่ือโตขึน้มาก็ไดร้บัโอกาสในการใชร้ถไถดว้ยตนเอง เยาวชนนครพนม
เลา่ถึง การรบัรูค้วามสนใจของเยาวชนของครอบครวัจากท่ีบา้น และการไดร้บัโอกาสในสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ โดยเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของบา้น ดงันี ้ 

 
ที่บา้นก็จะสง่เสรมิในสิง่ที่ผมถนดัเช่น เวลาที่ผมไปไถนาเขาก็จะใหไ้ป ถา้ญาติขอใหไ้ปช่วยท า
นาก็จะไปช่วยท า รวมทัง้ใหไ้ปขนขีว้วัขีค้วายมาใหเ้ขา พ่อกับแม่รูว้่าผมชอบอะไร เพราะผม
บอกเขา ตอนจะเรยีนก็มีใหเ้ลอืกวา่จะเรยีนวศิวกรรมหรอืเกษตร ตอนนัน้ก็เลอืกวิศวกรรม สว่น
เกษตรคอ่ยไปศกึษาตอ่ทีหลงั ที่บา้นผมรซอ่มของใชเ้อง ดดัแปลงของใชใ้นบา้นมาท านูน้ท านี่ 
เช่น แกไ้ขทอ่ลา้งจานท าเป็นทอ่ตรงใหใ้ชง้่ายใชน้านขึน้  

  

การใชง้านพืน้ท่ีบา้นของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์จงึไมไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นพืน้ท่ีแหง่การ กิน 
อยู ่หลบั นอน เพียงเทา่นัน้ หากแตย่งัเป็นพืน้ท่ีแหง่การท ามาหากินของครอบครวั รวมถึงเป็นพืน้ท่ี
แห่งการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการคิดอย่างสรา้งสรรค ์ใหเ้กิดสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมท่ีสามารถช่วยสรา้ง
ความสะดวกสบายใหแ้ก่ตนเองและครอบครัวได ้องคป์ระกอบของบา้นจึงมีความเก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความผ่อนคลายท่ีสร้างการว่างเว้นการความตึงเครียด  
และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดค้ิด จินตนาการ รวมถึงสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ เพ่ือตอบสนองตามความ
สนใจของเยาวชน 

 

3.3 บริบทของชุมชนทีเ่อือ้อ านวยต่อการสร้างเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์ 
 
ภมูิปัญญาบา้นเรา ที่เขาเรียกวา่กระติ๊บขา้วที่ท  าจากไมไ้ผ่ เราก็ตัง้ค  าถามวา่ท าไมตอ้งรูปทรง
แบบนี ้ซึง่เราไปถามถามพอ่แมแ่ละคนในชมุชน เมื่อเราเริม่พฒันาชิน้งานก็ไปถามคนในชมุชน
วา่อยากแกไ้ขอะไรในเรือ่งกระติบ๊ขา้วเหนียว ช่วงแรกคนสว่นใหญ่ขา้งนอกเขาไมค่อ่ยมาสนใจ
เรามากมาย เขาก็ท างานของเขา อย่างที่พวกหนทู ากระติ๊บ บา้นทกุหลงัก็ใชเ้ตาในการนึง่ขา้ว 
เขาเผาฝืนใชไ้ฟ แลว้หลงัคาบา้นก็ด า พวกหนก็ูสงัเกตกนั แมแ้ต่บา้นตวัเองก็ยงัใช ้ซึ่งก็ยงัด า 
เสือ้ผา้ก็ติดกลิน่ ก็เลยน าเรือ่งนีม้าคิดกนัจนเป็นโครงการ 
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จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า เยาวชนทั้ง 2 กลุ่มล้วนไดส้รา้งสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
ภูมิปัญญาของชมุชนบา้นเกิด ดงัตวัอย่างของเยาวชนขอนแก่นท่ีเล่าใหฟั้งถึงการประดิษฐ์กระติบ๊
ขา้วเหนียว ซึ่งเป็นการตอ่ยอดจากภมูิปัญญาดัง้เดมิ แมว้า่ในชว่งเริ่มตน้จะไมไ่ดร้บัความสนใจจาก
คนในชุมชนมากนัก แต่เม่ือเยาวชนลงมือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ก็ไดร้ับความช่วยเหลือจากคนใน
ชมุชนท่ีเป็นผูรู้ด้า้นการสานไมไ้ผเ่พ่ือใชง้านในครวัเรือนน าไปสู่การตอ่ยอดสรา้งสิ่งประดษิฐ์กระติบ๊
ขา้วเหนียวไฟฟ้าไดใ้นภายหลงั นอกจากนีเ้ยาวชนยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าชมุชนเป็นพืน้ท่ีท่ีเต็มไป
ดว้ยทรัพยากรท่ีหลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ดว้ยความสะดวกสบาย ทั้งนีท้รัพยากรท่ี
หลากหลายไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานะรา้นขายของเก่าหนา้โรงเรียน อูซ่อ่มรถใกลบ้า้น หรือแมก้ระทั่งโรงกลึง
เหล็ก แตห่มายรวมถึง ผูรู้ ้และผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องตา่งๆ ท่ีเยาวชนสนใจดว้ย ดงันัน้การท่ีเยาวชนได้
เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับห้างรา้น หรือผู้มีความรูภู้มิปัญญาในชุมชนจึงไม่เพียงแต่ไดส้ิ่งของเพียง
เทา่นัน้ หากแตไ่ดร้บัความไวเ้นือ้เช่ือใจเจา้ของทรพัยากรในชมุชน โดยไดร้บัค าปรกึษาจากหา้งรา้น 
หรือผูมี้ความรูภู้มิปัญญาในชุมชน บางกรณีเรียกไดว้่าเป็นเพ่ือนช่วยคิดช่วยท า เสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของกลุม่โครงงานสิ่งประดษิฐ์ของเยาวชน จนกระทั่งไดร้บัรางวลัประกวดในระดบัสากล  

ครูท่ีปรึกษาเยาวชนนครพนมก็เห็นว่าชุมชนท้องถ่ินมีส่วนส าคญัท่ีเกือ้หนุนใหเ้ยาวชน
สามารถท านวตักรรมไดร้าบรื่น ทัง้คอยช่วยเหลือในแง่ต่าง ๆ เช่น เม่ือหารือเรื่องสิ่งประดิษฐ์กัน
เสร็จ ก็สามารถท่ีจะออกไปซือ้ของ ตอนเย็นก็มาช่วยกนัท าท่ีบา้นเยาวชนบางคนหรือหอ้งชมุนุมท่ี
โรงเรียนซึ่งอุปกรณมี์ครบ ถ้าชิน้ส่วนใดท าไม่ไดก็้ตอ้งให้ช่างท่ีมีความรูข้องชุมชนช่วยซึ่งก็จะมี 
โรงกลึงอยู่ขา้งโรงเรียน โรงกลึงก็จะมีเครื่องเช่ือม เครื่องมือต่าง ๆ มากมาย และมีช่างเจา้ของ 
โรงกลงึท่ีเป็นคนอยู่ในชมุชนเดียวกนั ซึ่งวิธีการท างานรูปแบบนีท้  าใหเ้ยาวชนสามารถเช่ือมต่องาน
ของพวกเขากบัผูค้นและความรูข้องคนท่ีอยู่ในชมุชนไดน้อกจากนีเ้ยาวชนขอนแก่นยงัไดอ้ธิบายถึง
การเช่ือมโยงความสนใจของเยาวชนเรื่องอาหารววัและการเลีย้งววั สูก่ารท ารายงานท่ีโรงเรียน โดย
เริ่มต้นจากการได้รับโอกาสในการช่วยเหลือลุง ท่ี มีความรู้ด้านนี ้ในชุมชน  และจะต้อง 
ถอดบทเรียนจากการปฏิบตัขิองลงุสู่องคค์วามรูด้า้นอาหารววัและการเลีย้งววั ดว้ยการท ารายงาน
แบบกลุ่ม กลุ่มของเยาวชนขอนแก่นในขณะนัน้จึงไดมี้ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับการเลีย้งววั 
โดยการเช่ือมต่อกับผู้ท่ีมีความรูใ้นชุมชน ทั้งยังไดร้ับความรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมาของ
หมู่บา้นท่ีมีความข้องเก่ียวกับการเลีย้งวัวและการเลีย้งชีพตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน เรื่องราวของ
เยาวชนขอนแก่นจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าความสมัพนัธข์องเยาวชนกบัชมุชนท่ีมีรูปแบบความสมัพนัธ์
ในลกัษณะของ “คนใน” ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายตอ่การเรียนรู ้ทัง้ในรูปแบบของการถ่ายทอด
ความรู ้การฝึกฝนทกัษะตา่งๆ โดยมีผูรู้เ้ป็นผูชี้น้  า และรวมถึงความเขา้อกเขา้ใจตอ่ความส าคญัใน
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การด ารงอยู่ของชมุชนทั้งความเป็นอยู่และการหาเลีย้งชีพ การท่ีเยาวชนไดเ้ขา้ไปมีปฏิสมัพนัธก์บั
ชุมชนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะท าใหเ้ยาวชนเป็นผูท่ี้มองหาความตอ้งการใหม่ๆ เพ่ือสรา้ง
ความสะดวกสบายใหแ้ก่ครอบครวัและคนในชุมชนในการใชชี้วิตใหส้ามารถเอาชนะปัญหาหรือ
อปุสรรคระหวา่งการใชชี้วิตของตนเอง ครอบครวั และชมุชน 
 ในช่วงเวลาของการพฒันาสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามบริบทแวดลอ้ม
ของเยาวชน ส่วนมากจะมีความเก่ียวขอ้งกับภูมิปัญญาของชุมชนแต่เดิม เช่น รูปแบบการด านา 
วิธีการหุงขา้วเหนียว เป็นตน้ การเริ่มตน้คน้หาวิธีการใหม่เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีเยาวชนสนใจ  
จึงเริ่มตน้ขึน้จากฐานความรูข้องชุมชน  และวิถีปฏิบัติแบบดัง้เดิมของชุมชน เช่นเรื่องราวของ
เยาวชนขอนแก่นท่ีตอ้งขอความรูจ้ากผูรู้เ้ก่ียวกบัการสานไมไ้ผ ่ทัง้ชนิดของไมไ้ผ่ และวิธีการสานท่ี
ต้องมีความแตกต่างระหว่างการสานกระเป๋า และการสานกระติ๊บ เป็นต้น สู่การต่อยอด
สิ่งประดิษฐ์นวตักรรมกระติบ๊ขา้วเหนียวไฟฟ้า ซึ่งนอกเหนือจากท่ีคนในชุมชนจะใหเ้พียงความรู้
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้วตน้ ดว้ยเยาวชนอยู่ในชมุชนในฐานะของ “คนใน” จึงท าใหผู้ค้นในชมุชนลกุขึน้มา
ชว่ยเหลือ ทัง้ดา้นของวิธีการคดิ และการทดลองตา่งๆ เรื่องราวของเยาวชนขอนแก่นนีจ้งึสะทอ้นให้
เห็นว่า นอกจากชมุชนจะมีทรพัยากรและความรูเ้พ่ือใหเ้ยาวชนเขา้ถึงแลว้ ยงัมีความสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชน เพ่ือรว่มกนัคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคนในชมุชน
คนอ่ืนๆ ไดมี้ประสบการณร์ว่มอยูด่ว้ย ดงัค  าบอกเลา่ของเยาวชนของแก่น ดงันี ้
  

คนในชุมชนไดเ้ขา้มาช่วยเรื่องการสานไมไ้ผ่และการออกแบบรูปร่างกระติ๊บ รวมทัง้การให้
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัชิน้งาน หนก็ูเขา้ไปถามพี่ๆ ปา้ๆ วา่เราควรใชไ้มไ่ผแ่บบไหน ตอ้งถกัสานลาย
อย่างไรแต่ละลวดลายมนัมีความแตกต่างกันยังไง ซึ่งเมื่อก่อนเยาวชนไม่รูเ้ลยว่าการสาน
กระติบ๊ขา้วมีหลายแบบ จะมีลายทัง้สานกระเป๋า ทัง้สานกระติบ๊แบบเดิม และแต่ละลวดลาย
การสานแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างเริ่มท าโครงงานก็ให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยคิดดว้ย ให้
ชาวบา้นช่วยพฒันาชิน้งาน ใหเ้ช่วยดดัแปลงนะว่าท าอยา่งนีด้ีไหมท าไดร้เึปลา่  
 
ความช่วยเหลือท่ีเยาวชนไดร้บัจากชมุชน สะทอ้นถึงพลงัส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงทัง้ขอบเขต

ความหมายและคณุคา่ของกลุ่มท่ีถกูจดัตัง้ขึน้ ซึ่งไม่ใช่รายช่ือสมาชิกท่ีปรากฏอยู่ในใบสมคัรเพียง
เท่านั้น และยังรวมถึงความหมายและคุณค่าของความรู้และผู้ เ ช่ียวชาญท่ีไม่ได้อยู่ตาม
มหาวิทยาลยั และโรงเรียนของเยาวชน หากแตย่งัมีความรู ้ผูค้น และสายสมัพนัธข์องคนในชมุชน 
ท่ีมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จต่อการพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค์ 
ยงัมีอยูใ่นชมุชนของเยาวชนอีกดว้ย  
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3.4 บริบทของโรงเรียนกับการเป็นพืน้ทีแ่ห่งการทดลองและประดษิฐ ์ 
โรงเรียนเป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีเยาวชนกล่าวถึงว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิด

สรา้งสรรคเ์พราะโรงเรียนมี “ความถึงพรอ้ม” ทัง้ครูผูส้รา้งการเรียนรู ้ซึ่งมีความรูค้วามเขา้ใจและ
ความเช่ียวชาญทัง้ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละวิชาการชา่ง และเยาวชนผูถ้ึงพรอ้มในการเรียนรู ้ซึ่งมี
ความสนใจดา้นการประดิษฐ์คิดคน้ รวมถึงมีสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการสรา้งการเรียนรู ้
การรวมตวัของเยาวชน และร่วมกันแลกเปล่ียนความเห็นต่างๆ ท่ีทุกคนไดใ้หค้วามสนใจร่วมกัน 
และสามารถทดลองปฏิบัติไดใ้นทันที โรงเรียนจึงเป็นพืน้ท่ีแห่งความเบ็ดเสร็จดา้นการเรียนรู  ้
เพ่ือการพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของเยาวชน โดยพืน้ท่ีในโรงเรียนท่ีเยาวชนเอ่ยถึงว่าเป็นพืน้ท่ี
ท่ีใชเ้วลานานท่ีสดุคือหอ้งเรียนของครูในวิชาชมุนมุ ซึ่งมีทัง้อปุกรณเ์ครื่องมือชา่งท่ีครบครนั ทัง้ยงัมี
ความรู้ของครูต่อการแนะน าในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้แก่เยาวชน ประกอบกับบริบท
แวดลอ้มของโรงเรียนยงัใกลก้ับหา้งรา้น เช่น รา้นขายของเก่า รา้นขายเครื่องมือและอะไหล่ช่าง  
ท่ีเปรียบไดก้ับแหล่งรวมทรพัยากรท่ีเยาวชนสามารถเลือกหา เพ่ือน ามาใชส้อยกับโครงงานของ
เยาวชนไดท้นัที ดงัท่ีครูท่ีปรกึษาเยาวชนนครพนมไดใ้หค้วามเห็นไว ้ดงันี ้

 
ที่โรงเรยีนคอ่นขา้งที่จะมีของหรืออปุกรณใ์นการท าสิง่ประดิษฐ์พรอ้ม เครือ่งเช่ือมเหลก็ เครือ่ง
ตดัเหล็กเครื่องเจียรเหล็ก มีหอ้งอุตสาหกรรม หอ้งนีจ้ะมีเรียนสปัดาหล์ะ 1 วนั แต่ว่าเด็กที่
สนใจจริงๆ เขาก็จะขึน้มาที่หอ้งนีท้กุวนั ตอนพกัเที่ยง เขาก็จะขึน้มากินขา้วที่นี่กนั มาเลน่กนั
อยูท่ี่น่ี น่ีเหละอปุกรณข์องพวกเรา ที่หอ้งครูก็จะมีมมุทดลอง มีครวั และพวกอปุกรณชิ์น้เลก็ชิน้
นอ้ย เครื่องมือก็จะอยู่ขา้งหลงั เขาก็จะมาทดลอง มาอยู่กบัสิ่งที่เขาสนใจเพราะว่า มนัมีของ
เล่นเยอะ บางคนก็ชอบเล่นหุ่นยนต ์ก็จะประดิษฐ์หุ่นยนต ์มีหุ่น มีเลโก ้เด็กๆ เขาก็จะใชส้ิ่ง
ตา่งๆ เพื่อการเรยีนรูข้องพวกเขา 
 

ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีอยู่นอกเหนือไปจากการเรียน
การสอนตามรายวิชาของโรงเรียน ทว่าโรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นพืน้ท่ีแห่งการสรา้งความสมัพนัธข์อง
ผูค้นท่ีมีความสนใจร่วมกัน ทัง้เรื่องของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และการใช้
ชีวิตแบบกิน อยู่ หลับ นอน ซึ่งในบางครัง้เยาวชนจ าเป็นตอ้งนอนท่ีโรงเรียนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
สิ่งประดษิฐ์ ความสมัพนัธด์งักลา่วจงึเสมือนเป็นการผลกังานท่ีเคยมีสถานะท่ีตอ้งท างานอย่างเป็น
ทางการ กล่าวคือ มีสถานท่ี และเวลาท่ีชัดเจน เช่น การประดิษฐ์หรือทดลองเฉพาะเวลาใน  
คาบเรียนวิชาชุมชนเท่านัน้ สู่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเยาวชนท่ีตอ้งคิดหาหนทางในการบรรลุ
ความส าเรจ็โดยไมค่  านงึถึงสถานท่ี และชว่งเวลาในการท างาน  
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ทว่า การท าหนา้ท่ีเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนยงั
เป็นสิ่งส าคญัตอ่การสรา้งความรูแ้ละทกัษะดา้นการประดิษฐ์ของเยาวชน ซึ่งสะทอ้นในเห็นว่าใน
ทกุช่วงเวลาท่ีเยาวชนใชชี้วิตท่ีโรงเรียนจะเกิดการเรียนรูเ้สมอ เม่ือความถึงพรอ้มขององคป์ระกอบ
ของการเรียนรูไ้ดร้วมตวักนัครบทัง้ 3 องคป์ระกอบดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ดงัท่ีเยาวชนขอนแก่นเล่าถึง
กรณีการเรียนรูด้า้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าของเยาวชนในชว่งคาบเรียนวิทยาศาสตร ์ดงันี ้

 
ตอนมัธยม เรียนไฟฟ้ากับอาจารยท์ี่สอนวิชาวิทยาศาสตร ์เขาให้ซ่อมพาวเวอรซ์ัพพลาย 
(Power supply) ของคอมพิวเตอรท์ี่ไมส่ามารถใชง้านไดแ้ลว้ ครูก็ใหแ้กะชิน้สว่นออกใหห้มดมา
ดวู่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง แลว้ก็พบว่ามีพดัลม แผงไฟ สายไฟ อาจารยใ์หม้าท าระบบตอ่ตรง 
โดยการเสียบใส่ช่องไฟแลว้เปิดสวิตซ ์ท าใหพ้ดัลมท างานเพื่อระบายความรอ้นได ้อาจารยก็์
สอนว่าการต่อไฟต่อยังไงใหป้ลอดภัย ท าใหเ้ริ่มมีความรูเ้ก่ียวกับไฟฟ้าแลว้อยากประดิษฐ์
ผลงานดา้นไฟฟา้นบัตัง้ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา เพราะตอนแรกที่ไมก่ลา้ท าเพราะคิดวา่มนัเป็นเรือ่ย
ยากเราไมส่ามารถท าได ้แตเ่มื่อไดล้องท าแลว้เห็นระบบการท างานก็รูส้กึวา่มนัง่ายเราก็ท าเอง 
 
ส าหรบัประสบการณเ์รียนรูท่ี้โรงเรียนของเยาวชนนครพนมจะกล่าวถึงโอกาสท่ีไดแ้ข่งขนั 

และประกวดการทดลองสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ท่ีจะต้องแข่งขัน  
การประกวดจรวดขวดน า้ และการประกวดต่างๆ ในพืน้ท่ีของโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ท่ีการ
แขง่ขนัแหง่แรกท่ีเยาวชนไดมี้ประสบการณใ์นการท าสิ่งประดิษฐ์เพ่ือบรรลเุปา้หมายบางอยา่งดว้ย
การท างานกลุ่มร่วมกัน โรงเรียนจึงเป็นเสมือนพืน้ท่ีท่ีสรา้งประสบการณแ์รกซึ่งมีผลอย่างมากต่อ
การเดนิทางในเสน้ทางของเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรคต์อ่ไปไดใ้นอนาคต  

เม่ือผูว้ิจัยตัง้ค  าถามกับเยาวชนว่าโรงเรียนมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในโครงการ
อย่างไร ซึ่งเยาวชนแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าโรงเรียนของเยาวชนมีส่วนส าคัญใน  
การสนบัสนุนและเอือ้อ านวยใหเ้ยาวชนไดแ้สดงศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ี ทัง้เรื่องของการเอือ้เฟ้ือ
เวลาในการสอนทบทวนในช่วงท่ีเยาวชนต้องลากิจเพ่ือประกวดสิ่งประดิษฐ์ การใช้สิ่งต่างๆ  
เพ่ืออุปโภค บริโภค ของโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพ่ือความคล่องตัวใน  
การท างาน ท่ีส าคญัท่ีสุดคือโรงเรียนท าใหไ้ดพ้บกับครูท่ีปรึกษา ผูซ้ึ่งมีส่วนส าคญัในการบ่มเพาะ
ความคิดสรา้งสรรค ์และเป็นคนตน้แบบผูส้รา้งแรงบนัดาลใจดา้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมให้แก่
เยาวชน 
 การเดินทางออกจากบา้นสู่โรงเรียนของเยาวชนทั่วไปอาจเป็นไปเพ่ือการไดว้ฒุิการศกึษา
เพ่ือการศึกษาต่อ และมีอาชีพการงานท่ีมั่นคงไดใ้นอนาคตเพียงเท่านัน้ หากแต่เยาวชนนักคิ ด
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สรา้งสรรคมี์วิธีคิดต่อเรื่องนีท่ี้ไม่เหมือนกัน เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคมี์ความตอ้งการใชพื้น้ท่ีของ
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรู ้ฝึกฝน และแสวงหาผูค้นท่ีมีความสนใจร่วมกันกับพวกเขา เพ่ือการบรรลุ
ประสบการณแ์บบใหม่ในเรื่องท่ีพวกเขาสนใจ และประสบการณเ์หล่านัน้จึงค่อยๆ ขยายตวัสู่โลก
ภายนอก ด้วยการได้รับโอกาสผ่านโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งสู่ การเข้าร่วมโครงการ Move World 
Together (MWT) และไดร้บัความส าเรจ็จากผลงานท่ีไดร้บัรางวลัทัง้จากในประเทศและสากล 

ปัจจยัส าคญัเพ่ือการพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคท่ี์กล่าวถึงในบทนี ้ทัง้เรื่องคณุลักษณะ
ภายในตนของเยาวชนนักคิดสรา้งสรรค ์ผูค้นแวดลอ้มท่ีมีส่วนสรา้งการเรียนรูใ้หก้ับเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค ์และบริบทแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการเรียนรูข้องเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์ตา่งรว่มกันบม่เพาะ
ความคิดสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชนตัง้แตใ่นวยัเด็กท่ีเรียนรูผ้่านการเล่น ฝึกฝนจิตนาการและสรา้งสรรคข์อง
เล่นตนเองขึน้มา เม่ือเติบโตขึน้ในวัยเยาวชนจึงไดต้ระหนักถึงความยากล าบากในชีวิตของพวกเขา 
พลงัของความคิดสรา้งสรรคน์ัน้จึงมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามวิถีชีวิต เม่ือเยาวชน
ขึน้สู่วยัมธัยมจึงไดฉ้ายแววดา้นความสามารถในการท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความสรา้งสรรค ์และ
ถูกส่งต่อแก่ครูท่ีรับผิดชอบวิชาชุมนุม เยาวชนผ่านประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันท่ีมีความ
หลากหลาย จึงเป็นการฝึกฝนทัง้ความมุ่งมั่น และความกลา้หาญในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ประกอบกับ
เยาวชนใชชี้วิตอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภัยและเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู ้มีความรูแ้ละเครื่องมือ
ทางการช่างท่ีครบครนั จึงเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนสามารถฝึกฝนทดลองผิดถกูโดยไดร้บัค าแนะน าจากผู้
มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญทางเทคนิควิธีการตา่งๆ อย่างใกลช้ิด การถกัทอของทกุภาคส่วนส่งผลให้
เกิดการบ่มเพาะเยาวชนนักคิดสร้างสรรคใ์ห้มีความพร้อมต่อการทดลองและประดิษฐ์โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ไดใ้นขัน้หนึ่งแลว้ ในบทถดัไปจะกล่าวถึงตัง้แตโ่อกาสท่ีทางโรงเรียนไดร้บัข่าวจากโครงการ 
Move World Together (MWT) ท่ีเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ตลอดถึงกระบวนการท่ี
โครงการ MWT สรา้งการเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคด์า้นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
จนกระทั่งเยาวชนไดป้ระดิษฐ์คิดคน้สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร ทัง้ยงัไดร้บั
รางวัลด้านนวัตกรรมต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการให้รายละเอียดต่อการสร้าง 
ความเขา้ใจถึงกระบวนการเรียนรูจ้นถึงความส าเรจ็ของเยาวชนอนัเป็นความสนใจของผูว้ิจยั 
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บทที ่5  
เป้าหมาย รูปแบบ และองคป์ระกอบของโครงการ MWT 

 

โครงการ Move World Together (MWT) เป็นการสรา้งพืน้ท่ีแหง่การเรียนรูอี้กรูปแบบหนึ่ง
ท่ีเกิดขึน้นอกระบบการศึกษาของโรงเรียน โดยเกิดจากความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ 
ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม ประกอบดว้ย 1) กรมกิจการเดก็และเยาวชน  2) การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย  3)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ 4) สมาคมพัฒนาศักยภาพและ
อจัฉรยิภาพมนษุย ์ รว่มกนัก าหนดเปา้หมายของการด าเนินโครงการเพ่ือพฒันาเยาวชนไทยใหเ้กิด
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการเปล่ียนวิธีคิดจากการมองเห็นเยาวชนในฐานะท่ีเป็นเพียงผู้รับ 
(Passive) ซึ่งหมายถึงเยาวชนเป็นผูร้บับริการในการแกไ้ขปัญหาสงัคมจากทั้งภาครฐัและเอกชน 
แต่พัฒนาเยาวชนใหเ้ป็นผูก้ระท า (Active) โดยปลูกฝังใหเ้ยาวชนเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงไม่ละเลยปัญหารอบตวัและลกุขึน้มาใชพ้ลงัสรา้งสรรคข์องตนเองใน
การจดัการกับปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มอย่างตรงสาเหต ุ ซึ่ง  MWT ใชว้ิธีการบม่เพาะ
และส่งเสริมพลังสรา้งสรรคข์องเยาวชนเพ่ือสรา้งประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคม ดว้ยการสรา้ง  
การเรียนรูเ้รื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทักษะการคิดสร้างสรรค ์และการคิดเชิงเหตุเชิงผล  
โดยไม่แยกขาดไปจากส านึกจิตอาสา เนน้การสรา้งการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์เปิดโอกาสอย่าง
เต็มท่ีให้เยาวชนได้ทดลองถูก ผิด ด้วยตนเอง และการติดตามส่งเสริมอย่างใกล้ชิด MWT 
เปรียบเทียบงานดา้นการพฒันาเยาวชนของตนเอง เปรียบเสมือนการเพาะพนัธุต์น้กลา้จากเมล็ด
พันธุ์เล็กๆ โดยไม่เลือกพันธุ์ไม้ และสรา้งกระบวนการฟูมฟักสู่การเจริญเติบโตเป็นตน้ไม้ท่ีมี  
ความสวยงาม ตามความสามารถในการเขา้ถึงศกัยภาพสงูสดุของเยาวชนดว้ยตนเอง 

ภาคีทัง้ 4 หน่วยงาน ใชว้ิธีการ “ร่วมทุน” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น 
ผูอ้ดุหนนุงบประมาณเป็นหลกั ทว่าการรว่มทุนไม่ใช่เป็นแต่เพียงงบประมาณเท่านัน้ หากแต่เป็น  
การร่วมแบ่งปันความรู ้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ  ตามความเช่ียวชาญของภาคีท่ีมีอยู่ 
ทั้งความรู้เรื่องส านึกจิตอาสาและการพัฒนาชุมชน ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะความคิด  
ทัง้ความคิดเชิงสรา้งสรรค ์และความคิดเชิงวิจารณญาณ ความรูเ้รื่องพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  
โดยใชก้ลวิธีการวิเคราะหท่ี์เริ่มจากปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเยาวชนพัฒนาสู่
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ท่ีมีความสามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างตรงสาเหตุ ซึ่งมีบทบาทส าคญัใน  
การท าหนา้ท่ีเป็น “ตวัน า” เช่ือมโยงความรูแ้ละประสบการณข์องเยาวชนสู่การพฒันา “ภูมิคุม้กนั” 
อันเป็นส่วนส าคัญของวิสัยทัศน์ของโครงการ MWT ท่ีกล่าวถึงภูมิคุ้มกัน หมายถึง สิ่งท่ีจะ
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เสริมสรา้งใหเ้ยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตสาธารณะ ทัง้ยงัมีความเท่าทันต่อปัญหา รูจ้กัการใช้
สติปัญญา และพลังสร้างสรรคข์องกลุ่ม เพ่ือคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มของชมุชนหรือสงัคมดว้ยวิธีการท่ีมีความแปลกใหม ่(โครงการ Move World Together. 
ออนไลน)์  

การท าความเขา้ใจ MWT ในฐานะพืน้ท่ีแหง่การเรียนรู ้จ  าเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงจดุหมาย
ปลายทางของการเรียนรู ้ความรูค้วามเช่ือท่ีอยู่เบือ้งหลงั ระบบวิธีการ รวมถึงบคุลากรท่ีมีบทบาท
ต่างๆ ของโครงการ เพ่ือบ่มเพาะเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์ โดยสะท้อนให้เห็นผ่านรูปแบบ 
การปฏิบตัิงานของโครงการ เพ่ือพัฒนาเยาวชนนักคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้งความเขา้ใจ 
MWT ดว้ยการวิเคราะห ์3 ประการ คือ 

1. การวิเคราะหเ์ป้าหมายของโครงการ MWT ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในระดบัภาคอุดมการณ์
ของโครงการท่ีจะขบัเคล่ือนองคป์ระกอบและกระบวนการของ MWT ไปสูจ่ดุมุง่หมายรว่มกนั 

2. การวิเคราะหรู์ปแบบและองคป์ระกอบของโครงการ MWT ในฐานะพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้
ท่ีจดักระท าขึน้อยา่งเป็นกระบวนการเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์  

3. การวิเคราะหบ์ทบาทของบคุลากรในฐานะผูส้รา้งการเรียนรูใ้นโครงการ MWT 
 

1. การวิเคราะหเ์ป้าหมายของโครงการ MWT  
 การประกาศถึงวิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตรข์อง MWT (Move World Together. ออนไลน)์  
ท่ีกลา่ววา่  
 

โครงการ MWT เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน (ความรู ้
สติปัญญา ทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรค ์นอกกรอบ และส านึกจิตอาสา) และมีพลงัความรว่มมือ
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสงัคม โดยเริ่มตน้จากการหาแนวทางป้องกนั แกไ้ขปัญหาดา้นพลงังาน
และสิ่งแวดลอ้มแบบใหม่ๆ เพื่อใหเ้ยาวชนพฒันาทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรคม์ากขึน้ พึ่งตนเอง
ไดม้ากขึน้ มิใช่ลอกเลยีนแบบของผูอ้ื่น หรอืหวงัพึง่ค  าแนะน าจากคนอื่นๆ เทา่นัน้ 

  

 ขอ้ความขา้งตน้ไดบ้ง่บอกถึงอดุมการณข์องภาคีทัง้ 4 องคก์รท่ีมีอยู่รว่มกนั และมีสว่นส าคญั
ในการรว่มสรา้งเปา้หมายแหง่การเรียนรู ้ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัตอ่กระบวนการพฒันา
สิ่งท่ีเรียกว่า “ภูมิคุม้กัน” ใหเ้กิดขึน้กับเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ประกอบไปดว้ย ความรู ้ความคิด 
สตปัิญญา ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์และส านึกจิตอาสา ท่ีแสดงออกผ่านการขบัเคล่ือนงานพฒันาของ 
MWT เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ยาวชนไทยจากในฐานะผูร้บับริการ (Passive) ซึ่งหมายถึงเป็น
ผูร้บับริการจากนโยบายต่างๆ และขจัดปัญหาของภาครัฐและเอกชน สู่การพัฒนาให้เยาวชนเป็น
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ผูก้ระท า (Active) ลกุขึน้มาแกไ้ขปัญหารอบตวัดว้ยพลงัสรา้งสรรคข์องตนเอง จากการวิเคราะหพ์บว่า 
“ภมูิคุม้กนั” ท่ีโครงการกล่าวถึง เป็นไปเพ่ือใหเ้ยาวชนเกิดคณุลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. เยาวชนผู้มีความรู้ (Knowledgeable youth) คือ ผูท่ี้ตระหนกัว่าตนเองมีความสนใจ
และมีความถนัดในเรื่องใด และเป็นผู้ท่ีมีความเช่ือว่าความรู้จะถูกสรา้งขึน้จากการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ ์เม่ือเยาวชนเลือกลงมือปฏิบตัทิ  าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดว้ยตนเอง 
 2. เยาวชนผู้มีความคิด (Thoughtful youth)  คือ ผู้ท่ีสามารถใช้กระบวนการทาง
ความคิดท่ีมีความสลับซบัซอ้น เช่น การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินผล เพ่ือใชใ้น 
การคิดหาค าตอบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร รวมถึงมีความสามารถดดัแปลงความคิด
ไปสูก่ารสรา้งสิ่งประดษิฐ์นวตักรรมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. เยาวชนผู้มีจิตส านึกสาธารณะ (Voluntary youth) คือ ผูท่ี้มีความปรารถนาท่ีจะ
รบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ และใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งประโยชน์ให้เกิด
ขึน้กบัชมุชน ดว้ยการเริ่มตน้ชว่ยเหลือหรือแกปั้ญหาท่ีใกลต้วัเยาวชน   
 

นอกจากนี ้MWT ยงัไดก้ลา่วถึง ยทุธศาสตรใ์นการพฒันา “ภมูิคุม้กนั” ไวว้า่  
 

การจัดหลกัสตูรอบรมที่เนน้การเรียนรูเ้ชิงประสบการณแ์ละยึดหลกัการพฒันาทกัษะการคิด
อย่างสรา้งสรรค ์ไตร่ตรองเป็นระบบ (ซึ่งผสมผสานเนือ้หาดา้นการพัฒนาผู้น  า การพัฒนา
สติปัญญา การจัดการสิ่งแวดลอ้มและพลงังานอย่างยั่งยืน การพฒันาชุมชนและสงัคม ฯลฯ) 
ใหแ้ก่แกนน ากลุ่มเยาวชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อใหก้ลุ่มสามารถกลบัไปพัฒนา
โครงงานแกไ้ขปัญหาในชมุชนหรอืสถาบนัการศกึษาของตน 
 

ยุทธศาสตร์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงพันธกิจของภาคีทั้ง 4 ภาคี ท่ีมี 
ความต้องการจะน าประสบการณ์และความเช่ียวชาญของตน มาใช้เพ่ือการพัฒนารูปแบบ  
การเรียนรูเ้ชิงประสบการณใ์นโครงการ MWT ซึ่งภาคีทัง้ 4 ภาคี ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนขององค์
ความรูส้ามชดุ ไดแ้ก่ 1) ความรูด้า้นการบม่เพาะจิตสาธารณะ  2) ความรูด้า้นการพฒันาศกัยภาพ
และอจัฉริยภาพของเยาวชน และ 3) ความรูด้า้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
แม่น า้ 3 สายท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแนวคิดหลกั (Dominant concept) คอยสนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้
ของ MWT ใหเ้ยาวชนเกิดการพฒันา “ภูมิคุม้กนั” ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอุดมการณข์องโครงการ 
โดยวิสยัทศันด์งักลา่วยงัมุง่ใหเ้ยาวชนสามารถกลบัไปเป็นผูน้  าในการแกปั้ญหาในชมุชนและสงัคม
ท่ีตนอาศยัอยู่ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้มและ
พลงังาน 
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2. การวิเคราะหรู์ปแบบและองคป์ระกอบของโครงการ MWT 

การท าความเขา้ใจโครงการ Move World Together (MWT) ในฐานะพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่ง โดยผูว้ิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนรูข้อง MWT พฒันาขึน้จากหลกัคิดท่ีใหค้วามส าคญั
ของการเรียนรูไ้ปท่ีการสรา้งและขยายประสบการณด์า้นนกัคิดและประดิษฐ์เพ่ือสงัคมของเยาวชน 
โดยเริ่มตน้จากการสรา้งความตระหนักรูถ้ึงปัญหาทางสงัคมรอบตวัเยาวชน รวมถึงการการรูจ้ัก
และเขา้ใจถึงศกัยภาพของตนเอง จากนัน้จึงฝึกฝนการคิดในรูปแบบต่างๆ และน าไปสู่การปฏิบตัิ
เพ่ือแสดงออกถึงความตอ้งการรับผิดชอบต่อชุมชนท่ีเยาวชนอาศัยอยู่ อันเป็นส่วนส าคัญต่อ  
การเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูเ้รียนรู ้กล่าวไดว้่าเป็นการเรียนรูด้ว้ยการปฏิบัติ (Learning by 
Doing) ซึ่งหลกัการขา้งตน้สะทอ้นดว้ยกระบวนการสรา้งการเรียนรูใ้หแ้กเ่ยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการ 
MWT โดยมีเปา้หมายเพ่ือการสรา้ง “ภูมิคุม้กนั” ใหแ้ก่เยาวชนไดมี้ความรู ้ความคิด จิตสาธารณะ 
จากการวิเคราะหพ์บว่าความส าคญัของการเรียนรูท่ี้ก ากับการออกแบบเพ่ือสรา้งการเรียนรูข้อง 
MWT ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ผู้เรียนรู้  เป็นผูมี้เสรีภาพในการคิดและแสดงออก รวมถึงเป็นผูใ้หค้วามส าคัญต่อ
คณุคา่ในประสบการณท่ี์มีความแปลกใหม ่โดยผูเ้รียนรูมี้ความเช่ือวา่ความรูส้ามารถเกิดขึน้ไดด้ว้ย
การลงมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง 

2. ผู้สร้างการเรียนรู้  เป็นผูจุ้ดประกายการคิดวิเคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค ์และสามารถ
กระตุน้การเรียนรูใ้หผู้เ้รียนรูเ้ป็นผูส้รา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

3. ส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ เป็นการสรา้งพืน้ท่ีใหผู้เ้รียนรูเ้กิดความรูส้ึกปลอดภัยใน 
การคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู ้และลงมือปฏิบัติ โดยไม่เกรงกลัวต่อความผิดพลาด หากแต่มี  
ความพรอ้มท่ีจะเรียนรูต้อ่ความผิดพลาดนัน้  

จากองคป์ระกอบในการเรียนรูข้า้งตน้ ไดถู้กน ามาใชพ้ฒันาเป็นกระบวนการเรียนรูข้อง 
MWT ท่ีประกอบไปดว้ย 3 คา่ย และ 2 กิจกรรม ดงันี ้

ค่ายหนึ่ง  คือ คา่ยแรกท่ีเยาวชนกา้วเขา้สูโ่ครงการ MWT เพ่ือจดุประกายการคิดวิเคราะห์
อย่างสรา้งสรรค ์ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มผ่านการทดลอง เสริมสรา้ง
ความเขา้ใจตนเองดว้ยการวัดแววความถนัด และออกแบบแนวคิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของ
เยาวชน ค่ายสอง คือ ค่ายท่ีเยาวชนจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีเก่ี ยวกับสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมกับเพ่ือนเยาวชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการ และได้เจาะลึกความรู้ท่ีอยู่เบือ้งหลังของ  
การสร้างสิ่งประดิษฐ์กับผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ค่ายสาม  คือ ค่ายสุดท้ายท่ีเยาวชนจะได้
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แลกเปล่ียนประสบการณค์วามส าเร็จของการสรา้งสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม รวมถึงการมอบรางวลั
ภายหลงัท่ีเยาวชนไดพ้ฒันาสิ่งประดิษฐ์นวกัรรมไดส้  าเรจ็แลว้ ซึ่งในชว่งเวลาก่อนเริ่มคา่ยหนึ่ง และ
ระหว่างเช่ือมต่อค่ายแต่ละค่ายนั้น  MWT ไดจ้ัด 2 กิจกรรม  ไดแ้ก่  กิจกรรมแรก คือ กิจกรรม
เตรียมความพรอ้มวิทยากรกระบวนการ ดว้ยหลกัสูตร “การเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ” 
และ กิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมกระตุน้การเรียนรูข้องเยาวชนในการท างาน ซึ่งประกอบไปดว้ย
กิจกรรมย่อย คือ การกระตุน้การเรียนรูร้ะหว่างคา่ยฝึกอบรมดว้ยการเย่ียมเยียนโครงงานเยาวชน
ในพืน้ท่ี และกิจกรรมการเตรียมความพรอ้มเพ่ือสง่โครงงานของเยาวชนเขา้สู่กระบวนการประกวด
ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

 

 

 

ภาพประกอบ7 สรุปกระบวนการเรียนรูข้องโครงการ Move World Together 

 

ผู้วิจัยจะไดน้  าเสนอรูปแบบกิจกรรมของแต่ละค่าย เพ่ือสรา้งความเข้าใจและน าไปสู่  
การวิเคราะหก์ระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นบทตอ่ไป  ดงันี ้

ค่ายหน่ึง  มีระยะเวลา 5 วนั 4 คืน โดยจดัสรรใหเ้ป็นเวลาแห่งการเรียนรู ้30-40 ชั่วโมง 
โดยมี เป้าหมายของการเรียนรู้  3 ประการ คือ      

1. เพ่ือสรา้งแรงจงูใจตอ่แกไ้ขปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มของสงัคมดว้ย
วิธีการสรา้งสรรค ์และมีศกัยภาพสามารถมองเห็นและวิเคราะหปั์ญหาท่ีมีคณุคา่รอบตวัได ้  
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2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เ ช่ือมโยงสู่  
การพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาดา้นพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม
รอบตวัเยาวชน  

3. จดุประกายความรูด้า้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มดว้ยการเรียนรูแ้บบการทดลอง
และสรุปบทเรียน 

ผู้เรียนรู้   ไดแ้ก่ เยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาย ุ16-18 ปี 
โดยโครงการรบัสมคัรแบบเปิดใหโ้รงเรียนตา่งๆ สง่ความสนใจดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึง
แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือพิจารณาคิดเลือกเขา้สู่โครงการ MWT และสามารถท างานตอ่เน่ือง
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี 

ผู้สร้างการเรียนรู้   ในบทบาทของวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 4 ด้านซึ่งเป็น
องคป์ระกอบของเปา้หมายโครงการ ไดแ้ก่  
  1. วิทยากรดา้นการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีบทบาทหน้าท่ีในการบ่มเพาะ 
และชีช้วนใหเ้ยาวชนมีความเท่าทันต่อสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้ระดบัชาติ และระดบัโลก 
รวมถึงการชวนเยาวชนใหร้่วมกันวิเคราะห ์“ต าแหน่งแห่งท่ีของตนเอง” ต่อการแก้ไขปัญหาท่ี
ส าคญัเหลา่นัน้ 
  2. วิทยากรดา้นพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มีบทบาทหน้าท่ีในการจุดประกาย
ความรูว้ิทยาศาสตร ์น าการเรียนรูด้ว้ยทดลอง และสรุปบทเรียน โดยเช่ือมโยงกับปัญหาดา้น
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือให้เ ยาวชนได้เห็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมได  ้
ในเชิงประจกัษ ์
  3. วิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์   
มีบทบาทหนา้ท่ีในการบม่เพาะความรูแ้ละทกัษะทางความคดิ ทัง้การคดิเชิงเหตเุชิงผล และการคิด
เชิงสรา้งสรรค ์รวมถึงการสรา้งประสบการณ์ให้เยาวชนไดเ้กิดความเข้าใจในการท างานของ
ความคิด ดว้ยเครื่องมือและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การวิเคราะหปั์ญหาดว้ยแผนภูมิตน้ไม้  
(Problem tree analysis) หรือกิจกรรมการฝึกฝนการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ด้วยการสังเคราะห์
คณุสมบตัขิองสิ่งของ (Creating by synthesis) เป็นตน้ 

  4. วิทยากรกระตุน้การเรียนรู ้  ซึ่งต่อไปผูว้ิจยัจะเรียกว่า “พ่ีฟา” ซึ่งมาจากค าว่า 
Facilitator มีบทบาทหน้าท่ีในการตัง้ค  าถาม กระตุน้การเรียนรูใ้นระหว่างท่ีเยาวชนมีส่วนร่วม  
ในคา่ยฝึกอบรม รวมถึงช่วยชีน้  า ย า้โจทยร์ายกิจกรรม และลดทอนความรูท่ี้มีความเฉพาะสรุปเขา้
สูป่ระสบการณข์องเยาวชน เพ่ือเป็นการลดชอ่งวา่งระหวา่งวิทยากรกบัเยาวชน 
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กิจกรรม  ประกอบไปดว้ย 7 กิจกรรม ไดแ้ก่  

1. กิจกรรมคน้หาจุดอ่อน จดุแข็งของตนเองและวดัแววความสามารถพิเศษของ
เด็กและเยาวชน มีเป้าหมายเพ่ือใหเ้ยาวชนรบัรูค้วามถนัดของตวัเอง ดว้ยแบบทดสอบ 3 ฉบบั
ไดแ้ก่ แบบส ารวจแววความสามารถพิเศษ6 แบบทดสอบความคิดสรา้งสรรค์7 และแบบทดสอบ
บคุลิกภาพ8 บา้น ตน้ไม ้คน  

2.  การเสริมสรา้งจิตส านึกสาธารณะ และบทบาทเยาวชนไทยในวันนีแ้ละใน
อนาคต มีเป้าหมายเพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหเ้ยาวชนมีความตระหนักถึงปัญหาทัง้ระดบัชุมชนและ
ระดับชาติ ทั้งยังมีความต้องการลุกขึน้มาเป็นผู้แก้ไขปัญหาด้วยพลังสร้างสรรคข์องตนเอง  
ดว้ยรูปแบบการบรรยายใหเ้ห็นถึงสถานการณแ์ละปัญหาของประเทศไทย เ ม่ือเทียบกบัชาติอ่ืนๆ 
และชีช้วนใหเ้ห็นถึงความส าคญัตอ่ตนเองในการแกไ้ขปัญหานัน้ 

3. กิจกรรมพฒันาความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ มีเปา้หมายเพ่ือฝึกฝนใหเ้ยาวชนเป็น 
ผูท่ี้คดินอกกรอบ แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร ดว้ยรูปแบบกิจกรรมพฒันาฝึกใหเ้ยาวชนรูจ้กัการคิดฉีก
ไปจากรูปลักษณ์เดิม มองเห็นรายละเอียดของคุณสมบัติหรือองคป์ระกอบของวัตถุ รวมถึง 
การสงัเคราะหเ์พ่ือจินตนาการไปสูส่ิ่งใหมท่ี่แตกตา่งไปจากเดมิ  

4. กิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์  มีเป้าหมายเพ่ือ 
การฝึกฝนใหเ้ยาวชนรูจ้กัการคน้หาปัญหาท่ีมีคณุค่า และพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุดว้ย
ความคิดสร้างสรรค ์ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาแบบแผนภูมิต้นไม้ (Problem tree 
analysis)  

5. การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มีเป้าหมายเพ่ือการสรา้งความเข้าใจ
ความรูด้า้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการสอนใหม้องเห็นคณุคา่ของระบบนิเวศ รวมถึงทดลอง
การใชพ้ลงังานความรอ้นผา่นเครื่องมือประเภทตา่งๆ เชน่ กงัหนัไอน า้ การตม้ไข ่เป็นตน้ และชีช้วน

                                                           
6 แบบส ารวจความสามารถพิเศษ (ขัน้ตน้) เป็นแบบส ารวจพ่ีพฒันาโดย รองศาสตราจารย ์ดร.อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ ์และคณะ ซึง่เป็น
ลิขสิทธ์ิของมลูนิธิสดศร-ีสฤษดิว์งศ ์
7 เจลเลน และเออรบ์าน (Jellen and Urban) ไดส้รา้งแบบทดสอบความคิดสรา้งสรรคท์ี่ชื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative 
Thinking Drawing Production) แบบทดสอบ TCT-DP นี ้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบทดสอบที่สามารถน ามาใช้วัดได้กับ
กลุม่เป้าหมายทกุชว่งวยั 
8 เป็นการทดสอบบคุลิกภาพโดยเลือกเอา บา้น ตน้ไม ้และคนมาเป็นแบบทดสอบ เน่ืองจากสามสิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ทกุคนแมแ้ตเ่ด็กเล็กก็
รูจ้กัคุน้เคยดี เม่ือน ามาใชก็้จะเป็นที่ยอมรบัของคนทกุเพศ ทกุวยั และเป็นสิ่งเรา้ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา โดยไมต่อ้งใชภ้าษาพดูเขา้มา
เก่ียวขอ้งมากเทา่กบัที่ใชใ้นแบบทดสอบชนิดอื่น นอกจากนีย้งัแสดงออกมาเป็นสญัลกัษณท์ี่อยูใ่นจิตไรส้  านึกดว้ย 
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ใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงพลงังานท่ีสญูเสียไประหว่างการทดลองเพ่ือสรา้งความตระหนกัถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้อีกทอดหนึ่ง 

6. การคิดค้นโครงงานเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือบูรณา 
การความรูแ้ละประสบการณท่ี์ผ่านมาทัง้หมดของการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาสู่การออกแบบแนวคิด
เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มดว้ยความสรา้งสรรคข์องพลงักลุม่เยาวชน  

7. สนัทนาการและการท างานเป็นทีม มีเปา้หมายเพ่ือเสริมสรา้งความสนกุสนาน
ระหวา่งการฝึกอบรม เพ่ือผอ่นคลายทางความคิด และเช่ือมโยงกิจกรรมเกมสก์่อนเขา้สู่บทเรียนใน
กิจกรรมหลกัของการฝึกอบรม ดว้ยเกมส ์เพลง และการแสดงออกถึงทา่ทางท่ีสรา้งความขบขนั 

โดยวิทยากรจะจัดประสบการณ์แก่เยาวชนด้วยการท าให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการตามความเช่ียวชาญของวิทยากร โดยมี “พ่ีฟา” รว่มพฒันาองคป์ระกอบของการคิดใน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการสร้างเง่ือนไขเพ่ือการสร้างโอกาสใน  
การเรียนรูค้วามคิดสรา้งสรรค ์กระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู ้อยากลอง และมีความตอ้งการร่วมมือ
กับเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเองตลอดเวลา ทั้งนีใ้นระหว่าง
กระบวนการทั้งวิทยากรและพ่ีฟาจะมีเทคนิคในการกระตุน้และเสริมแรงเยาวชนตลอดเวลา  
การด าเนินกิจกรรม   

ค่ายสอง  มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดสรรให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู ้20-24 
ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้  3 ประการ คือ      

1. เพ่ือการขยายประสบการณแ์ละความรูด้า้นการพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม
ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนเยาวชน  

2. เพ่ือเจาะลกึความรูท่ี้อยูเ่บือ้งหลงัสิ่งประดษิฐ์นวตักรรมของกลุม่ตนเอง  
3. พัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับสู่การออกแบบใหม่ (Redesign) 

ในโครงงานของกลุม่เยาวชน   
ผู้เรียนรู้  คือ เยาวชนท่ีผ่านการอบรมในคา่ยหนึ่ง และสามารถเริ่มตน้ออกแบบหรือ

สรา้งรูปแบบจ าลอง (Prototype) สิ่งประดษิฐ์ไดใ้นระดบัหนึ่ง  
ผู้สร้างการเรียนรู้  ประกอบดว้ยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. วิทยากรเชิงกระบวนการเรียนรู  ้มีบทบาทหนา้ท่ีในการเช่ือมต่อความรู้และ
ประสบการณข์องกลุ่มเยาวชนท่ีเกิดขึน้เม่ือเยาวชนพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม กบัเยาวชนกลุ่ม
อ่ืนๆ ท่ีเขา้รว่มคา่ยสอง 
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2. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวิทยาศาสตร์และการออกแบบ มีบทบาทหนา้ท่ีเจาะลึกความรู้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของเยาวชน รวมถึงเสริมสรา้งความเขา้ใจดา้นงาน
ออกแบบเพ่ือเป็นตน้ทนุท่ีส าคญัในการออกแบบใหม่ตอ่ชิน้งานของเยาวชน 

3. วิทยากรกระตุน้การเรียนรูข้องความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน 
ตอ่ไปผูว้ิจยัจะเรียกว่า “โคช” (Coach) มีบทบาทหนา้ท่ีในการกระตุน้การเรียนรูผ้่านการตัง้ค  าถาม 
ชีช้วนใหเ้ยาวชนขบคิดถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของสิ่งประดิษฐ์ ทัง้ยงัคอยเก็บประเด็นและเช่ือมโยง
ความรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญผสานสูค่วามรูแ้ละประสบการณเ์ดมิท่ีเยาวชนมีตอ่ชิน้งานของกลุม่ตนเอง 

กิจกรรม  ประกอบไปดว้ย 4 กิจกรรม ไดแ้ก่  

1. กิจกรรมตลาดนวัตกรรม  มี เป้าหมายเ พ่ือให้เยาวชนได้ทบทวนเรื่อง 
การออกแบบโครงงานของกลุม่ตนเองดว้ยการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบักลุม่เพ่ือนกลุม่อ่ืน 

2. กิจกรรมพบผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น มีเปา้หมายเพ่ือใหค้วามรูเ้ชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การพฒันาสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน ดว้ยการจบัคูผู่เ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม หรือทางวิทยาศาสตรส์าขา
ตา่งๆ ใหแ้สดงความคิดเห็นและเช่ือมโยงความรูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ในการตอ่ยอดโครงงานของเยาวชน 

3. กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงงาน  มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง 
การทบทวนขอ้มูล ความรู ้และประสบการณ ์ทัง้จากเพ่ือนกลุ่มอ่ืน และผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเกิดขึน้ใน
คา่ยสอง และพฒันาสูก่ารออกแบบใหม ่(Redesign) ตอ่ยอดโครงงานมีความสรา้งสรรคมี์สามารถ
ผลิตไดจ้รงิ 

4. กิจกรรมการน าเสนอโครงงานที่ไดร้บัการต่อยอดและพฒันา มีเป้าหมายเพ่ือ
ตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็น ดว้ยการน าเสนอโครงงานท่ีถูกออกแบบใหม่แก่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นตา่งๆ ท่ีทางโครงการ MWT เลือกสรรมา  

โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกเช่ือมรอ้ยผ่าน “โคช” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็น 
“พ่ีฟา” ในค่ายหนึ่งมาแลว้   และปรบับทบาทไปสู่การเป็น “โคช” ในค่ายสอง ซึ่งจะท าหนา้ท่ีให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือ พฒันาและร่วมคน้หาขอ้มูลกับโครงงานเยาวชนโดยตรง ซึ่งต่างกับ “พ่ีฟา”  
ท่ีเป็นเพียงผูก้ระตุน้ ตัง้ค  าถาม เพ่ือใหเ้ยาวชนระดมความคิดเห็นเพ่ือตอบโจทยบ์างประการตามท่ี
วิทยากรจดัเตรียมมา  โครงการ MWT จึงมีกระบวนการเตรียมความพรอ้มบุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ี
เป็น “โคช” ใหมี้ความเขา้ใจโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนก่อนเขา้ร่วมค่ายสอง ดว้ยการส่ง
รายละเอียดทัง้การวิเคราะหปั์ญหา สาเหตุ  แนวทางในการแก้ไข และความคืบหนา้โครงงาน 
ก่อนท่ี “โคช” จะพบเยาวชนในคา่ยสอง เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
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ค่ายสาม  มีระยะเวลา 2 วนั 1 คืน โดยจดัสรรใหเ้ป็นเวลาแหง่การเรียนรู ้8-10 ชั่วโมง 
มีเป้าหมายของการเรียนรู้  3 ประการ คือ      

1. เพ่ือถอดบทเรียนท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากความส าเร็จในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวตักรรม  

2. เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ยาวชนน าความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากโครงการต่อยอด
สูก่ารใชชี้วิตตอ่ไปของเยาวชน  

3. เพ่ือยกย่องเยาวชนท่ีเข้าร่วมค่ายสาม ในดา้นความมุ่งมั่นและใช้ความคิด
สรา้งสรรคเ์พ่ือสรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคม 

ผู้เรียนรู้  คือ เยาวชนท่ีสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์นวตักรรมไดส้  าเร็จ ผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้วทั้ง 2 ค่าย ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะมีความแตกต่างกันในระดับความส าเร็จของ
สิ่งประดิษฐ์ ไดแ้ก่ เป็นกลุ่มท่ีโครงงานส าเร็จไดใ้นขัน้ตน้และมีทิศทางในการท างานต่อ กลุ่มท่ี
โครงงานมีความส าเร็จสามารถจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรได ้รวมถึงกลุ่มท่ีโครงงานส าเร็จและ 
ไดมี้โอกาสเขา้ประกวดสิ่งประดษิฐ์ทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ  

ผู้สร้างการเรียนรู้  คือ วิทยากรเพ่ือน าการเสริมแรง การสนทนาสู่การถอดบทเรียน
ประสบการณข์องเยาวชนและครูท่ีปรกึษาของโครงการท่ีผา่นเขา้สู่คา่ยสาม 

กิจกรรม  ในค่ายสามนี ้ MWT ไม่ไดมี้ความมุ่งหมายเพ่ือสรา้งกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาเยาวชนอย่างเดน่ชดันกั  หากบทบาทและหนา้ท่ีของคา่ยสามคือการถอดบทเรียนจาก
การลงมือปฏิบตัิของเยาวชนทัง้หมดท่ีผ่านมา  โดยมีการตัง้ค  าถามส าคญัๆ  อาทิ “อุปสรรคใน 
การด าเนินโครงการเป็นอย่างไร” หรือ  “ไดด้  าเนินการแกไ้ขอปุสรรคนัน้อย่างไร”  หรือ “ปัจจยัท่ีท า
ใหโ้ครงงานส าเร็จเป็นอย่างไร”  และหนา้ท่ีส าคญัของค่ายสามอีกประการหนึ่ง คือ การเสริมแรง  
ใหร้างวัล และสรา้งการยอมรบัแนวคิดสรา้งสรรคท่ี์เยาวชนสรา้งเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ดว้ย  
การมอบรางวัล “เหรียญคนช่างคิด” และ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูท่ีปรึกษาและโรงเรียน 
ตน้สังกัด  ดังนั้น ค่ายสามจึงนับว่าเป็นค่ายท่ีท าหน้าท่ีเสริมแรงในความส าเร็จและเช่ือมโยง  
ตอ่เครือขา่ยโรงเรียนท่ีไดร้บัรางวลั 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  

MWT ใหค้วามส าคญัของการเตรียมความพรอ้มของบุคลากรท่ีรบับทบาทเป็น “พ่ีฟา” 
ก่อนเขา้สูก่ระบวนการในโครงการ  ดว้ย “พ่ีฟา” เป็นบคุคลท่ีมีความใกลช้ิดกบัเยาวชนท่ีสดุในค่าย
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หนึ่ง และดว้ยเป้าประสงคใ์นค่ายฝึกอบรมท่ีเยาวชนจ าเป็นท่ีจะต้องบูรณาการ ความรู ้และ
ความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือสรา้งแนวคิดสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของกลุ่มของเยาวชนขึน้มา อาสาสมคัร
ทกุคนท่ีสมคัรเขา้รว่มเป็นพ่ีฟามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผา่นหลกัสตูร  “การเป็นวทิยากรกระบวนการ
มืออาชีพ” ซึ่งหวัใจของการอบรมหลักสูตรนี ้ คือการพฒันาใหอ้าสาสมัครเป็นผูมี้ความสามารถ
กระตุน้การเรียนรูร้ะหว่างกิจกรรม ทัง้ยงัสามารถลดช่องว่างระหว่างวิทยากรกบัเยาวชนในขณะท่ี
เยาวชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกกิจกรรม  หลักสูตรท่ีใช้การอบรมจะเน้นไปท่ีการสร้าง  
ความเขา้ใจและทดลองใชเ้ครื่องมือ ประกอบไปดว้ย การฝึกฝนทกัษะการบอกเล่า การตัง้ค  าถาม 
การสงัเกต และการใหข้อ้มลูทวนยอ้นกลบัระหวา่งการระดมสมอง ภายใตบ้รบิทและสถานการณท่ี์
มีความหลากหลาย และเม่ือ “พ่ีฟา” ไดผ้่านการฝึกอบรม จากนัน้ทางโครงการ MWT จะชีแ้จง
บทบาทของ “พ่ีฟา” ท่ีจะต้องด าเนินการในรายกิจกรรมของค่ายหนึ่ง เพ่ือเป็นการเตรียม  
ความพรอ้มให ้“พ่ีฟา” สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในการกระตุน้การเรียนรูแ้ก่เยาวชน 

 

 กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้  

 นอกเหนือไปจากช่วงเวลาของการเรียนรูท้ัง้ 3 ค่ายแลว้ MWT ยงัจดัใหมี้ 2 กิจกรรมย่อย 
เพ่ือเช่ือมโยงเยาวชนกบัเปา้หมายของ MWT ในช่วงเวลาท่ีเยาวชนกลบัคืนสู่ชีวิตปรกติของตนเอง
ประกอบดว้ย 

1. การไปเยี่ยมโครงงานในพืน้ที่   เม่ือเยาวชนผ่านค่ายหนึ่งแลว้ เยาวชนจะตอ้ง
กลับไปพัฒนาเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ (Prototype) ในช่วงเวลาท่ีเยาวชนคืนสู่ชุมชน บ้าน และ
โรงเรียน เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีเยาวชนจะเปล่ียนความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นสิ่งประดิษฐ์นวตักรรม 
ซึ่ง MWT จะไปเย่ียมโครงงานในพืน้ท่ี โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงานสานความสมัพนัธก์บัเยาวชน
ทัง้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ทางโทรศพัท ์และทางส่ือสงัคมออนไลนต์า่งๆ และอย่างเป็นทางการ
คือการนดัพบ เพ่ือติดตามและประเมินผลความคืบหนา้โครงงานในพืน้ท่ีของเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็น
การกระตุน้ ย า้เตือน ถึงภารกิจในการพฒันาโครงงาน ทัง้ยงัสามารถคอยช่วยเหลือ ประสานงาน 
และจบัคู่ใหเ้ยาวชนไดผ้่านอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท างาน เช่น การประสานงานให้
เยาวชนเขา้ใชห้อ้งทดลองปฏิบตัิการเฉพาะดา้น การเชิญผูเ้ช่ียวชาญพบเยาวชนท่ีพืน้ท่ีของพวก
เขา เป็นตน้               

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดโครงงาน   MWT จะใชว้ิธีการสรา้ง
แรงจูงใจให้กับเยาวชนด้วยการหาโอกาสให้เยาวชนได้ส่งโครงงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์
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นวตักรรมทัง้เวทีระดบัชาติและนานาชาติ รวมถึงมองเห็นความเป็นไปไดใ้นโครงงานของเยาวชน  
MWT ก็จะเตรียมความพรอ้มเยาวชนสู่การประกวด โดยจะขอความร่วมมือใหเ้ยาวชนมาใชพื้น้ท่ี
ของ MWT ในการเตรียมความพรอ้ม ทัง้เรื่องของพฒันาทกัษะดา้นภาษา และการอธิบายถึงจุด
แข็งและการใชง้านของสิ่งประดิษฐ์ท่ีเยาวชนคิดคน้ขึน้ ซึ่งแมว้่าในบางโครงงานสามารถเขา้ข่าย
รว่มการประกวดไดห้ากแตย่งัตอ้งพฒันาโครงงานอีกมาก  MWT จะใหเ้ยาวชนเขา้หอ้งทดลองและ
รว่มกนัพฒันากบัเมนเทอรต์อ่เน่ืองกระทั่งชิน้งานเสรจ็สมบรูณเ์พ่ือสง่เขา้ประกวด 

 
3. การวิเคราะหบ์ทบาทบุคลากรในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้ในโครงการ MWT  

“บคุลากร”  เป็นองคป์ระกอบส าคญัในฐานะผูส้รา้งการเรียนรูข้องโครงการ MWT ซึ่งจะมี
ส่วนส าคญัยิ่งต่อการสรา้งคณุลกัษณะของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์ประกอบไปดว้ย 5 บทบาท 
ไดแ้ก่  วิทยากร (Lecturer) ผูเ้ช่ียวชาญ (Specialist) เมนเทอร ์(Mentor) พ่ีฟา (Facilitator) และ
โคช  (Coach)  ซึ่ งแต่ละบทบาทมีความเ ก่ียวข้องกับทั้งการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การให้ความรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  รวมไปจนถึง 
การสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เยาวชนนกัคิดสรา้ง    

1. วิทยากร (Lecturer)  บทบาทของวิทยากรจะเกิดขึน้ทัง้สามค่ายของโครงการ แตโ่ดย
ส่วนมากจะอยู่ในค่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นค่ายเพ่ือการเตรียมความพรอ้มทัง้ความรูด้า้นการบ่มเพาะจิต
สาธารณะ ความรูด้า้นการพฒันาศกัยภาพและอจัฉริยภาพของเยาวชน และความรูด้า้นพลงังาน
และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสรา้งใหเ้ยาวชนสามารถท างานดว้ยความเช่ือมั่นแห่งพลงัของการคิด
สรา้งสรรคเ์พ่ือสงัคม โดยเริ่มตน้จากปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเยาวชน  วิทยากร
ของโครงการ MWT จึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้ท่ีถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เยาวชนเท่านั้น หากแต่ต้อง
สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจและจดุประกายความรู ้ เพ่ือปลดปล่อยศกัยภาพทางความคิด และให้
อิสรภาพแก่จินตนาการ อนัเป็นพืน้ฐานส าคญักับการส่งต่อเยาวชนไปสู่กระบวนการเรียนรูใ้นขัน้
ถดัไปได ้ วิทยากรจะใชว้ิธีการสรา้งสถานการณท์า้ทาย เพ่ือใหเ้ยาวชนไดล้องคดิ และชีช้วนใหรู้ส้ึก
วา่ความคดิของเยาวชนไดถ้กูปลดปลอ่ยจากพนัธนาการของความเป็นไปไมไ่ด ้ไปสูค่วามเป็นไปได ้
ซึ่งจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการเสริมสรา้งพฤติกรรมการคิดสรา้งสรรคจ์นสามารถฝังเป็น
อปุนิสยัของเยาวชน ท่ีไมไ่ดเ้กิดขึน้ภายในคา่ยฝึกอบรมเทา่นัน้  

2. ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist)  บทบาทของผูเ้ช่ียวชาญจะปรากฏเฉพาะในค่ายสอง โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบความแปลกใหม่ของชิน้งาน(นวตักรรม)  รวมถึงการเสริมสรา้ง
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ความเข้มแข็งด้านความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่เยาวชน เช่น กลไกเครื่องมือของ 
การด านา การใช้พลังงานความรอ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตน้   โดยน าเอาองคค์วามรูท้าง
วิทยาศาสตรม์ารองรบั  อีกทัง้ยงัเป็นผูแ้นะน าแหลง่ความรูต้า่งๆ ใหเ้ยาวชนไดค้น้ควา้เพิ่มเติมดว้ย
ตวัเอง เช่น หนงัสือดา้นวิศวกรรมเครื่องกล หนงัสือดา้นพลงังานและความรอ้น เป็นตน้  หรือแมแ้ต่
การแนะน าชิน้งานท่ีผูอ่ื้นเคยศกึษาหรือเคยท ามาก่อน รวมถึงการชีช้วนใหเ้ยาวชนมองเห็นจดุแข็ง
และจุดอ่อนของชิน้งานท่ีมีความใกลเ้คียงกัน เพ่ือต่อยอดจากเคา้โครงสิ่งประดิษฐ์ (Prototype) 
ท่ีเยาวชนได้ผ่านการทดลองในขั้นต้น เพ่ือมาน าเสนอให้ผู้เ ช่ียวชาญได้รับฟังในค่ายสอง  
สูก่ารออกแบบใหม ่(Redesign) โดยอาศยัความรูท่ี้แนะน า รวมถึงประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นท่ีตรงกบัความรูใ้นการสรา้งสิ่งประดษิฐ์นวตักรรมของเยาวชน 

3. เมนเทอร ์(Mentor)  บทบาทของเมนเทอรอ์ยูภ่ายหลงัคา่ยสอง โดยเมนเทอรท์  าหนา้ท่ี
พฒันาโครงงานร่วมกับเยาวชนเพ่ือใหเ้ป็นสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมท่ีมีความสมบูรณ ์พรอ้มใชง้าน
เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มท่ีเยาวชนก าหนด  ดงันัน้การท าหนา้ท่ีของเมนเทอร์
จึงไม่ไดเ้กิดขึน้ภายในชั่วโมงการเรียนรูข้องคา่ยท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั หากแตต่อ้งเป็นท่ีปรกึษาประจ า
กลุ่มตลอดช่วงเวลาหลงัจากคา่ยสองกระทั่งเยาวชนสามารถสรา้งสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมไดส้  าเร็จ 
ทั้งยังตอ้งแบ่งปันทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ หรือเครื่องมือท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการพัฒนาชิน้งาน 
รวมถึงการใชค้วามสมัพนัธข์องตนเองเพ่ือใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสใช้หอ้งทดลองเชิงปฏิบตัิการท่ีมี
ความเฉพาะ เชน่ หอ้งทดลองท่ีมีเครื่องวดัความแข็งความอ่อนของวสัด ุเป็นตน้  

4. พี่ฟา (Facilitator)  บทบาทของพ่ีฟาท่ีอยู่ในค่ายหนึ่งจะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงการเรียนรู้
ระหว่างวิทยากรกับเยาวชน โดยใช้เทคนิคการชวนคิดเพ่ือระดมสมอง (Brain storming) 
เพ่ือกระตุน้การเรียนรูข้องกลุ่มเยาวชนตลอดระยะเวลาในคา่ย เชน่ การทวนโจทย ์การชวนคิดผ่าน
การตัง้ค  าถามอย่างตอ่เน่ือง  และเน่ืองจากในคา่ยหนึ่งพ่ีฟาจะเป็นผูท่ี้ใกลช้ิดกบัเยาวชนมากท่ีสดุ 
และระหว่างการท ากิจกรรมท่ีท าให้เยาวชนเกิดความเครียด หรือพ่ายแพ้และล้มเหลวจาก  
การแข่งขันในค่าย พ่ีฟาจะท าหน้าท่ีอีกประการหนึ่งคือการระดมจิตใจ (Mind storming) เพ่ือ
รวบรวมพลงักลุม่ใหผ้า่นพน้อปุสรรคตา่งๆ ระหวา่งการด าเนินกิจกรรม เชน่ การใชภ้าษาทางค าพดู 
การเขียน หรือ  อวัจนภาษา ทางสายตา การพยักหน้า การกอด เพ่ือสร้างพืน้ท่ีปลอดภัยใน  
การแสดงความคิดเห็นของเยาวชน หรือกลวิธีต่อการสรา้งความเช่ือมั่น และการจูงใจต่อสมาชิก
ของกลุม่ใหมี้ทิศทางในการท างานรว่มกนัใหไ้ด ้แมจ้ะมีบางคนจะไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม   

5. โคช (Coach)  บทบาทของโคชอยู่ในคา่ยสองท าหนา้ท่ีในการกระตุน้การเรียนรูอ้ยา่งมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือสรา้งทิศทางของการพฒันาสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของเยาวชนอย่างเป็นขัน้เป็น
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ตอน  โดยท่ีโคชมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาความรูท่ี้อยู่เบือ้งหลังชิน้งานของเยาวชน 
รวมถึงคดิหาวิธีการท่ีจะมุง่ไปสูก่ารออกแบบใหม ่(Redesign) ของชิน้งาน ซึ่งจะตอ้งรวบรวมขอ้มลู
และความรู้ท่ีเกิดขึน้ในค่ายสอง ทั้งจากในเอกสารสรุปความก้าวหน้าโครงงานเยาวชนท่ีทาง
โครงการจะจดัส่งใหโ้คชไดศ้ึกษาก่อนอย่างนอ้ย 1 เดือน รวมถึงการรวบรวมความเห็นของเพ่ือน
กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมในค่าย  และความรู้ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจาก 
การแลกเปล่ียนประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้จงึน าความเห็นและความรูท้ัง้หมดเพ่ือชีช้วน
ใหก้ลุ่มเยาวชนสรุปความและสรา้งทิศทางการท างานตอ่  โดยแบง่หมวดหมู่เพ่ือการวิเคราะหแ์ละ
สงัเคราะห ์เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาชิน้งานของเยาวชน ซึ่งภายหลงัท่ีกลุม่เยาวชนไดร้บัการกระตุน้
การเรียนรูจ้ากโคช เยาวชนจะมีเคา้โครงของสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ ทัง้ในเรื่อง
ความแปลกใหมแ่ละความเป็นไปไดข้องชิน้งาน 
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บทที ่6  
กระบวนการเรียนรู้เพือ่พัฒนาความคิดสร้างสรรคข์องโครงการ MWT 

  
แมว้่าความส าเร็จของการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการ MWT 

จะสะทอ้นออกมาท่ีสิ่งประดิษฐ์ทางนวตักรรมของกลุ่มเยาวชนท่ีไดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัชาติและ
สากล ดังเยาวชนในสองกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี ้ไดแ้ก่ เตาประหยัดพลังงาน 3 in 1  
เครื่องด านาแบบมือหมนุ และกระตบิขา้วเหนียวไฟฟ้า  หากสิ่งส  าคญัท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็ดงักล่าว
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ท่ี  MWT ได้พัฒนาขึน้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอุดมการณ์ท่ีวางไว้  
คือการพัฒนาให้เยาวชนเกิดคุณลักษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ เยาวชนผู้มีความรู ้ ความคิด และจิต
สาธารณะ  โดยในสว่นนีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหพื์น้ท่ีการเรียนรูข้อง MWT  ท่ีเยาวชนผา่นการเรียนรูจ้าก 
3 คา่ย  2 กิจกรรม ในช่วงเวลา 1-2 ปีท่ีรว่มโครงการ ออกมาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือความคิด
สรา้งสรรค ์8 ขัน้ตอน  ซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรูจ้ากการบูรณาการ  
3 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดของ ทอแรนต ์(Torrance) ท่ีกล่าวถึงความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และได้สร้างแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์(The creative 
problem-solving process) 5 ขัน้ตอน  แนวคิดของวอลลาซ (Wallach) เก่ียวกบักระบวนการคิด
สรา้งสรรคด์ว้ยการลองผิดลองถกู 4 ขัน้ตอน และ แนวคิดของ บลมู (Bloom) ท่ีไดเ้สนอล าดบัขัน้
ทางปัญญา 6 ขัน้ตอน  (อารีย ์พนัธม์ณี. 2543. น. 7-10 อา้งอิงจาก Torrance. 1963. Wallach. 
1962 และ Bloom. 1956)   

ดงันัน้ ในบทนีผู้ว้ิจัยจึงวิเคราะหก์ระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์อง 
MWT เป็น 8 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ท่ี1 เตรียมความพรอ้ม  ขัน้ท่ี2 คิดคน้ปัญหารว่มกนั ขัน้ท่ี 3 
วิเคราะหส์าเหตุและผลกระทบ ขัน้ท่ี 4 ระยะฟักตวัทางความคิด  ขัน้ท่ี5 คิดสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ   ขัน้ท่ี6 ประเมินค่าความคิดสรา้งสรรค ์ ขัน้ท่ี7 พิสูจนค์วามคิดดว้ยการลงมือท า 
และ  ขัน้ท่ี8 ยอมรบัความส าเร็จจากการคน้พบ  ซึ่งผูว้ิจยัพบว่าบางขัน้ตอนจะเกิดขึน้หลายครัง้ 
หรือเกิดขึน้ใน 2 คา่ย หรือเกิดขึน้ทัง้ในคา่ยและกิจกรรมท่ีลงไปติดตามเยาวชนในชมุชน  อีกทัง้ยงั
มีวงจรยอ้นกลับของขัน้ตอนการพฒันาหากยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้  และในกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรูแ้ละความคิดสรา้งสรรคย์ังปรากฏใหเ้ห็นถึงเทคนิค  กิจกรรม และเครื่ องมือท่ี
เก่ียวขอ้งทางจิตวิทยาและการจดัการเรียนรู ้ ซึ่งบคุลากรผูร้ว่มสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้ชส้  าหรบั
การพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้กบักลุม่เยาวชนไปพรอ้มๆ กบัการใหค้วามรูแ้ละจิตส านกึ
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สาธารณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับการแกปั้ญหาเก่ียวกับพลงังานและสิ่ งแวดลอ้ม ดงัสรุป
เป็นแผนภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 8 กระบวนการเรียนรูเ้พือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องโครงการ MWT 
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ข้ันที ่1 เตรียมความพร้อม (Preparation)   
 ขัน้เตรียมความพรอ้มเป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ทัง้ในคา่ยหนึ่งและคา่ยสอง โดยมีวิทยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นบุคลากรผูส้รา้งการเรียนรูห้ลกั รวมถึงมีพ่ีฟาและโคชเป็นผูก้ระตุน้การเรียนรูใ้น
การเตรียมความพรอ้มใหก้บัเยาวชนตัง้แตเ่ริ่มกา้วเขา้สู่โครงการในคา่ยหนึ่ง และเม่ือ เยาวชนกลบั
เข้าสู่ค่ายสองอีกครั้งพร้อมด้วยเค้าโครงของสิ่งประดิษฐ์ (Prototype) ท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม  ซึ่งในขัน้นีมี้จดุประสงค ์4 ดา้น ไดแ้ก่ การเสริมสรา้งความเขา้ใจเรื่องความสนใจและ
ความถนดัของเยาวชน ซึ่งจะไดน้  าความเขา้ใจนัน้ไปสู่การ “มองเห็น” ศกัยภาพของตนเองตอ่การมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม  ซึ่งปัญหาท่ีพบจะมีความหลากหลายตาม
ประสบการณข์องสมาชิกกลุม่ จดุประสงคถ์ดัไปของขัน้นีคื้อ การฝึกฝนทกัษะการคิดเชิงสรา้งสรรค ์
สามารถใชก้ระบวนการทางปัญญาเพ่ือพฒันา ต่อยอด และสงัเคราะห ์เพ่ือใหเ้กิดสิ่งใหม่ท่ีกลุ่ม
เยาวชนใหค้วามสนใจ และน าไปสูก่ารเตมิเตม็ความรูท่ี้เป็นส่วนส าคญัตอ่การสรา้งสรรคน์วตักรรม
เพ่ือการแกปั้ญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มในชมุชนท่ีกลุม่เยาวชนใหค้วามสนใจ ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมทั้ง 4 ด้านของ MWT ได้สะท้อนให้เห็นการเลือกใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้และ  
การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ผา่นแนวคดิทางจิตวิทยาการเรียนรู ้ ดงันี ้
 
 1.1 การเสริมสร้างความเข้าใจต่อความถนัดของเยาวชน    
 เน่ืองจากเยาวชนท่ีกา้วเขา้สู่โครงการ MWT ไม่ไดม้าดว้ยความว่างเปล่า หากแตเ่ยาวชน
แตล่ะคนลว้นมี “ตน้ทนุ” ทางความรูแ้ละความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรคม์าแลว้ ดงันัน้ 
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของ MWT ในค่ายหนึ่งจึงเริ่มต้นจากการส ารวจเยาวชน 
เพ่ือใหท้ราบถึงพืน้ฐานทางศักยภาพ 2 ดา้นของแต่ละคน อีกทัง้ยังท าใหเ้ยาวชนรบัรูถ้ึงระดับ
ความสามารถท่ีแตล่ะคนมีทนุเดิมก่อนเขา้สู่กระบวนการหลอมรวมของ MWT  โดยเยาวชนทกุคน
จะไดร้บัการส ารวจศกัยภาพดว้ยเครื่องมือ 2 ชุด ไดแ้ก่ 1) แบบส ารวจความสามารถพิเศษ และ    
2) แบบทดสอบความคิดสรา้งสรรค  ์โดยผลท่ีไดจ้ากการส ารวจจะถูกมอบใหเ้ยาวชนในช่วงทา้ย
ของคา่ยหนึ่ง เพ่ือใหเ้ยาวชนไดท้ราบถึงศกัยภาพของตนเอง และใชส้  าหรบัก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ในการท างานในกลุม่ไดอ้ย่างเหมาะสมตามความถนดัของตน และอีกดา้นหนึ่งพี่ฟาจะน าขอ้มูลไป
ใชใ้นขัน้ท่ี4 ระยะฟักตวัทางความคดิ ในการออกแบบสิ่งประดษิฐ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชน   
 
 1.2 การสร้างความตระหนักต่อปัญหาทางสังคม  
 ในค่ายหนึ่ง มีการจัดวิทยากรมาให้ข้อมูลแก่เยาวชนเก่ียวกับปัญหาทางสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มเช่น ปัญหาเรื่องศกัยภาพดา้นการคิดและการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับสถิติของวัยรุ่นท่ี
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ฆา่ตวัตาย ปัญหาดา้นขยะท่ีเพิ่มจ านวน เป็นตน้ เพ่ือใหเ้ยาวชนเกิดความตระหนกัถึงปัญหาว่าเป็น
เรื่องท่ีใกลต้วั และในฐานะท่ีเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  จึงควรตระหนกัถึงการมีส่วนรว่มตอ่
การแกไ้ขปัญหาทางสงัคม ดงัท่ีเยาวชนนครพนมไดเ้ลา่ถึงประสบการณใ์นขัน้ตอนนีว้่า 
 

อาจารยเ์อาขอ้มูลสถิติของปัญหาต่างๆ มาใหดู้ แลว้อาจารยชี์ใ้หเ้ห็นว่าการเริ่มตน้
แกไ้ขปัญหาเล็กนอ้ยรอบตวัของเรานีแ้หละ คือการสรา้งจดุขาวเล็กๆ ที่ถา้เราท าอยา่ง
ต่อเนื่อง และเพิ่มจ านวนมากยิ่งขึน้จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสีด าบนภาพได ้และ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการคิดใหม่  ผมว่ามันส าคัญว่าเราก าลังมี
ประโยชนต์รงจดุไหนของสงัคมเราบา้ง  
 

 จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการสร้างการเรียนรู้ของวิทยากรในโครงการ MWT  
โดยชีช้วนใหเ้ยาวชนใคร่ควรถึงศกัยภาพของตนเองต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม เริ่มตน้จาก  
ลุกขึน้มาแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวเยา วชนด้วยวิธีการท่ี
สรา้งสรรค ์และแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจากค าบอกเล่าของเยาวชนสอดรับกับเป้าหมายและ
อดุมการณข์อง MWT ท่ีว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมกับ
สว่นรวม  
 
 1.3 การฝึกฝนการคิดสร้างสรรค ์ 
 “กิจกรรมของสองสิ่ง” เป็นกิจกรรมท่ีวิทยากรในค่ายหนึ่งเลือกใช้เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นท างานอย่างไรด้วย  
การฝึกฝนการร่วมสรา้งภาพสุดทา้ยของการคิด (จินตภาพ) ภายใตเ้ง่ือนไขหรือกรอบทางความคิดใน
กระบวนการของวิทยากร ซึ่งการสรา้งจินตภาพภายใตเ้ง่ือนไขของงานวิจยันี ้ หมายถึง การฝึกคิดเพ่ือ
จิตนาการ “สิ่งท่ีไม่เคยมีอยู่” ใหเ้กิดขึน้ โดยท่ีวิทยากรจะใชเ้กณฑว์ัดระดบัความคิดสรา้งสรรคข์อง 
เทยเ์ลอร ์4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 การลอกเลียน (Duplication) ระดบัท่ี 2 การขยายผล (Extension) 
ระดบัท่ี 3 การสังเคราะห ์(Synthesis) และระดบัท่ี 4 นวัตกรรม (Innovation) (อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์ 
2555. 174 อ้างอิงจาก Taylor. 1959) เพ่ือให้เยาวชนไดฝึ้กคิดสิ่งใหม่เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ี
วิทยากรวางไวต้ัง้แตร่ะดบัท่ี 2 ขึน้ไป และเกณฑว์ดัระดบัความคิดสรา้งสรรคนี์จ้ะถกูน ามาใชใ้นขัน้ท่ี 6 
ประเมินคา่ความคิดสรา้งสรรค ์อีกครัง้หนึ่ง   

ตวัอย่างของกิจกรรมท่ีวิทยากรใชใ้นการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์เช่น การใหเ้ยาวชน
จินตนาการจาก “จานและตน้ไม”้ โดยใหเ้ยาวชนมีเปา้หมายในการจินตนาการท่ีไกลกว่ารูปธรรม  
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ท่ีมองเห็น จากนัน้วิทยากรจะใหเ้ยาวชนสงัเกตดว้ยการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของเยาวชน
ไดแ้ก่ การมองเห็น การรบัฟัง การรบักลิ่น การรบัรสชาติ และการรบัรูจ้ากกายสมัผสั เพ่ือคน้หา
คณุสมบตัิของสิ่งของท่ีกลุ่มของเยาวชนไดร้บั เช่น ความเหนียวรวมถึงความมนัวาวสะทอ้นแสง
ของจาน และ รากท่ีใหชี้วิตของตน้ไม ้เป็นตน้ และยกระดบัการรบัรูข้องเยาวชนสู่การจินตนาการ
เพ่ือการสังเคราะหส์ิ่งใหม่ท่ีไปไกลกว่ารูปลักษณ์เดิม เช่น ยานอวกาศท่ีซ่อมตัวเองไดเ้หมือน
สิ่งมีชีวิต หรือแมก้ระทั่งราวตากผา้ท่ีซกัผา้และพบัผา้ไดใ้นสิ่งเดียวกนั จะท าใหเ้ยาวชนรูจ้กัมองเห็น
รายละเอียดขององคป์ระกอบ หรือคณุสมบตัิ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณแ์ละจินตนาการ
เดมิของเยาวชนได ้ 
  

1.4 การเพิม่พูนความรู้พืน้ฐาน  
การเตรียมความพรอ้มท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งใหแ้ก่เยาวชนคือการเพิ่มพนูความรู้ โดยใน

คา่ยหนึ่งเนน้ใหเ้ยาวชนสรา้งความรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร ์โดยใน
กระบวนการทดลองเยาวชนจะเป็นผูก้ระท าลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง นอกจากนีก้ารลงมือปฏิบตัิ
ผ่านการทดลอง ยังท าให้เยาวชนไดเ้รียนรู้การคิดแบบตรรกะทางวิทยาศาสตร ์  ทั้งเรื่องของ 
การตัง้สมมติฐาน การชั่ง ตวง วดั  องคป์ระกอบของการทดลอง และการทดสอบสมมติฐานนัน้
ดว้ยความรูท้างวิทยาศาสตร ์  ซึ่งการเรียนรูแ้บบนีส้ามารถสรา้งความรูส้ึกแปลกใหม่ต่อความรู้
แบบวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่เยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการ  อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ปสู่
ปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นเปา้หมายท่ีโครงการตอ้งการปลกูฝังและกระตุน้ส านกึ
จิตอาสาของเยาวชนไดอี้กทอดหนึ่งดว้ย   ดงัท่ีเยาวชนนครพนมเล่าถึงกิจกรรมตม้ไข่ของโครงการ 
MWT วา่  “ชอบกิจกรรมตม้ไข่ วิทยากรแสดงใหผ้มเห็นผ่านสมการคณิตศาสตร์ว่าไข่สกุดว้ยความ
รอ้นเท่าไหร่ และความรอ้นทีสู่ญหายไปกบัอากาศเท่าไหร่ เพราะในปริมาณน า้ทีน่อ้ยแอลกอฮอล์
แค่กอ้นเดียวก็สามารถท าใหไ้ข่สกุได ้ทีบ่า้นตม้ตัง้นานใชน้ ้าตัง้เยอะกว่าไข่จะสุก” สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึง การเคล่ือนตวัของมมุมองความรูท้างวิทยาศาสตรข์องเยาวชน ซึ่งโดยปกติความรูนี้จ้ะท างาน
กบัเยาวชนในคาบเรียนวิทยาศาสตรเ์พียงเท่านัน้ ทว่าโครงการ MWT พาความรูท้างวิทยาศาสตร์
เขา้ไปท างานกับส านึกจิตอาสาของเยาวชน ทัง้ยังตัง้ค  าถามเก่ียวกับปัญหาดา้นพลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มในบริบทท่ีใกลเ้คียงในรอบตวัเยาวชน ชุมชน และสงัคม เพ่ือจูงใจใหเ้ยาวชนใชพ้ลงั
สรา้งสรรคข์องตนเองแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มท่ีมีอยู่ 
 เม่ือเยาวชนกลับเข้าสู่ค่ายสองของโครงการ MWT พร้อมกับเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ 
(Prototype)  MWT จะเพิ่มพนูความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสิ่งดษิฐ์ดว้ย 2 กิจกรรม ไดแ้ก่  
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 กิจกรรมตลาดนวัตกรรม  เป็นการเปิดพืน้ท่ี (Space opening) ใหเ้ยาวชนทุก
กลุ่มท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรม ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิธีการเชิงเทคนิค จากประสบการณท่ี์
เยาวชนไดพ้ฒันาเคา้โครงสิ่งประดษิฐ์ในชว่งท่ีกลบัไปท างานในพืน้ท่ีบา้นเกิดของตนเอง 

กิจกรรมจับคู่ผู้เชี่ยวชาญ เป็นกิจกรรมท่ี  MWT ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดจ้บัคู ่
(Matching) แลกเปล่ียนความรูจ้ากประสบการณก์ับผูเ้ช่ียวชาญ  ซึ่งส่วนมากจะเป็นอาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยั ทัง้จากคณะสิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์เป็นตน้  ความรูท่ี้
ผูเ้ช่ียวชาญกับเยาวชนไดแ้ลกเปล่ียนกัน  ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีการ แนวคิดทาง
วิทยาศาสตรเ์ชิงลึก ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของเยาวชน ดงัขอ้มูลจาก
เยาวชนขอนแก่นเลา่วา่  

 

เขา้ไปปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญครัง้แรกดเูหมือนอาจารยจ์ะสนใจ พวกผมก็เลยนึ่งขา้วใหอ้าจารยด์ู
เลย ปรากฏว่าขา้วก็ไม่ค่อยสุก อาจารยก็์เลยตัง้ค าถามว่าท าไมขา้วจึงไม่สุกใหพ้วกผมหา
ค าตอบมา พวกผมก็ช่วยกันคิดว่ามนัเป็นเพราะอะไร จากนัน้ก็เขา้ไปพบแกอีก แกก็ค่อยๆ 
สอนเช่ือมโยงกบัทฤษฎีเรือ่งความรอ้น และพวกผมก็เกิดความเขา้ใจวา่สว่นส าคญัที่ท าใหข้า้ว
สกุไมท่ั่วถึงคือพืน้ท่ีแลกเปลีย่นความรอ้นระหวา่งแหลง่ใหค้วามรอ้นกบัขา้วมนัยงัไมล่งตวั  

 
ข้ันที ่2 คิดค้นปัญหาร่วมกัน (Problem-Finding)  
 การคิดคน้ปัญหาร่วมกัน เป็นการส ารวจสภาพปัญหาอย่างเป็นกระบวนการท่ีเยาวชน  
ทุกคนในกลุ่มจะต้องคิดค้นปัญหาท่ีมีอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึน้ในค่ายหนึ่ง โดยมี
จดุประสงคเ์พ่ือสรา้งฉันทามติกลุ่ม (Consensus) ว่าปัญหาใดเป็นปัญหาหนึ่งเดียวท่ีกลุ่มเยาวชน
มีความปรารถนารว่มกนัท่ีจะรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยกลุ่มเยาวชนจะพิจารณาตดัสินใจ
เลือกปัญหาร่วมกันผ่านเง่ือนไข 3 ประการคือ 1) เคยมีประสบการณค์วามรูส้ึกทางลบ เน่ืองจาก
ปัญหาทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม  2) เห็นร่วมกันว่าปัญหานัน้คือปัญหาท่ีแทจ้ริง และสุดทา้ยคือ 
3) ปัญหานัน้ไมใ่หญ่เกินกวา่ท่ีเยาวชนจะแกไ้ขดว้ยศกัยภาพกลุม่ของเยาวชนเอง  
 การพาเยาวชนเข้าสู่ขั้นนี ้เป็นบทบาทหน้าท่ีของพ่ีฟาในช่วงของกิจกรรมการคิดค้น
โครงงานซึ่งจะอยู่ในช่วงทา้ยของค่ายหนึ่ง และสามารถแบ่งกระบวนการคิดค้นปัญหาร่วมกันได้
เป็น 3 ขั้น คือ 1) ระบุปัญหา เริ่มตน้ดว้ยพ่ีฟาจะใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brain storming) 
ใหเ้ยาวชนระบปัุญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มท่ีใกลต้วั เนน้ใหอิ้สระทางความคิดเพ่ือใหเ้กิด
ค าตอบท่ีมีความหลากหลาย  เน้นให้เยาวชนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
ดว้ยค าถามอย่างง่ายว่า “ปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มของแต่ละคนที่เคยพบมีอะไรบา้ง” 
จากนั้นก็จะน าเยาวชนไปสู่   2) การย้อนประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า  ด้วยการใช้เทคนิค 
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การตัง้ค  าถามเพ่ือยอ้นประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มท่ีเคยพบ
มาในชีวิต โดยใหเ้ยาวชนยกตวัอย่างผลกระทบท่ีเคยไดร้บัจากปัญหา เช่น “ช่วงที่หนูไปโรงเรียน
สองขา้งทางมีแต่เขม่าควนัทีเ่กิดจากการเผาแทบทุกอาทิตย์”  จากนัน้ พ่ีฟาจึงพาเยาวชนเขา้สู่ขัน้
ของการ 3) สรุปผล  เม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นจนครบแลว้  และสรุปว่าใน
กลุ่มของเยาวชนมีปัญหาอยู่ก่ีข้อ แบ่งเป็นก่ีประเภท และปัญหาใดคือปัญหาเพียงหนึ่งเดียวท่ี
สมาชิกทกุคนมีความเห็นตรงกนัว่าเหมาะสมกับการน าไปใชต้่อมากท่ีสุด  ซึ่ งตลอดระยะเวลาใน
การกระตุน้การระดมสมอง เพ่ือคน้หาปัญหาท่ีมีความหลากหลายของกลุม่ พ่ีฟาจะตอ้งใหก้ารแรง
เสรมิเม่ือเยาวชนเริ่มท่ีจะคดิและอธิบาย  การสรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การรบัฟังและแลกเปล่ียนใน
ประสบการณข์องเยาวชนแตล่ะคนท่ีมีความหลากหลาย  เพ่ือยกระดบัของปัญหาท่ีเคยเป็นปัญหา
สว่นบคุคลไปสูก่ารเป็นปัญหาของกลุม่ท่ีจะไดร้บัการแกปั้ญหารว่มกนัตอ่ไป  
 แมว้่าการพาเยาวชนเขา้สู่ขัน้นีจ้ะใชช้่วงเวลาท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้
ทัง้หมดในค่ายหนึ่ง ทว่ากลบัเป็นชั่วโมงท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ดว้ยเพราะจากขอ้มูลของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายของผูว้ิจยัทัง้สองกลุ่ม สะทอ้นใหเ้ห็นว่า สิ่งยึดเหน่ียวท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งต่อ  
การสรา้งความมุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้ และการท างานท่ีต่อเน่ืองของเยาวชน เกิดขึน้เพราะว่าเยาวชนมี
ความตระหนกัต่อปัญหาดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง เพ่ือน ครอบครวั 
และชมุชนของตนเองอยา่งแทจ้รงิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากผูป้ฏิบตักิารในโครงการท่ีกล่าวว่า “...
จะเห็นว่าจากค่ายหนึ่งจ านวนเด็กทัง้หมดประมาณ 400 คน สู่ค่ายสองทีม่ีเด็กเหลือประมาณ 100 
คน พีค่ดิดูวา่เด็กหายไปสามในสีส่่วน และเราพบวา่เกิดจากในช่วงทีเ่ดก็คน้หาปัญหาหลายกลุ่มที่
มนัเป็นปัญหาของคนๆ เดียว หรือมีบางกลุ่มทีไ่ปยกเอาปัญหาทีโ่รงเรียนใหโ้จทย์มา เด็กมนัไม่อนิ 
มนัก็ไม่ท านะ่ส.ิ..”  
 
ข้ันที ่3  วิเคราะหส์าเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Analysis)  
 ในขัน้ตอนนีเ้กิดขึน้ในค่ายหนึ่งซึ่งมีจุดประสงคเ์พ่ือพิจารณาท าความเขา้ใจต่อปัญหาท่ี
กลุม่เยาวชนเลือกจากขัน้ท่ี 2 ดว้ยการจ าแนกสาเหตแุละผลกระทบ และตดัสินคณุคา่ของปัญหาท่ี
กลุ่มเยาวชนร่วมกันวิเคราะห ์โดยพ่ีฟาจะใชเ้ทคนิคกระตุน้การเรียนรูใ้หเ้ยาวชนเกิดการพัฒนา
ดา้นความเขา้ใจในสภาพปัญหาดว้ยการคิดแบบการไตร่ตรองเชิงเหตผุลของกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะ
เป็นส่วนส าคญัท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมท่ีสามารถจัดการ
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงสาเหต ุ โดยในขัน้ตอนนีแ้บง่เป็น 2 ขัน้ยอ่ย ไดแ้ก่ 
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 3.1 จ าแนกสาเหตุและผลกระทบเน่ืองจากปัญหา  
ขั้นตอนนี ้ พ่ีฟาจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแบบแผนภูมิต้นไม้ (Problem tree 

analysis) โดยใหเ้ยาวชนไดร้่วมกันคน้หาสาเหตแุละผลกระทบของปัญหาท่ีมีความหลากหลาย  
ทั้งยังมีระดับของสาเหตุและผลกระทบท่ีแตกต่างกันเป็นชัน้ๆ  ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหปั์ญหา 
ดว้ยแผนภูมิตน้ไม ้จะก าหนดใหส้่วนของล าตน้เป็นปัญหาท่ีกลุ่มเยาวชนสนใจ  ดา้นล่างท่ีเป็นราก 
อันเป็นสาเหตุของปัญหา และส่วนของก้านและใบท่ีอยู่เหนือล าตน้นัน้เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ ้น
เน่ืองจากปัญหา ระหว่างการวิเคราะหจ์ะเห็นเยาวชนเริ่มเกิดการเปล่ียนแปลงทางความรูอี้กครัง้
หนึ่ง  เพราะในการคน้หาสาเหตขุองปัญหาเยาวชนจะตอ้งท าความเขา้ใจตอ่ความรูท่ี้อยู่เบือ้งหลงั
ปัญหานัน้ๆ อยา่งรอบดา้นและลกึซึง้  ตวัอยา่งเชน่ เม่ือเยาวชนก าหนดปัญหาเรื่อง รองเทา้นกัเรียน
มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเม่ือคน้หาสาเหตเุชิงลึกของปัญหาพบว่าเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งเขา้ไปกิน
เหง่ือของผูส้วมใส่รองเทา้  และระหวา่งท่ีแบคทีเรียกินเหง่ือ จะมีการระบายกลิ่นท่ีมีสตูรเฉพาะทาง
เคมีออกมาจึงเกิดกลิ่นเหม็น เป็นตน้  ซึ่งจากตวัอย่างนีพ้บว่า  ในขัน้ตอนของการวิเคราะหปั์ญหา 
เยาวชนจะแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจผ่านการคน้หาขอ้มลูและความรูด้ว้ยตนเอง และพวกเขาจะ
มีค าอธิบายท่ีลงลึก มีศพัทเ์ทคนิคเฉพาะทาง  ซึ่งหากไมไ่ดว้ิเคราะหอ์ยา่งจรงิจงัก็เป็นการยากท่ีจะ
มีความเขา้ใจต่อบริบทของปัญหาท่ีเยาวชนสนใจ   ซึ่งความรูท่ี้เยาวชนคน้พบจากสาเหตุมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มท่ีเยาวชนสนใจ  

 

 3.2 ค้นพบปัญหาทีม่ีคุณค่า  

ขัน้นีน้ับว่าเป็นส่วนส าคญัอีกส่วนหนึ่งในการวิเคราะหปั์ญหาดว้ยเทคนิคแผนภูมิตน้ไม ้ 
เม่ือเยาวชนวิเคราะหแ์ผนภมูิตน้ไมเ้รียบรอ้ยแลว้ พบวา่ในสว่นของกา้นและใบ ซึ่งมีนยัยะหมายถึง
ผลกระทบเน่ืองจากปัญหามีก่ิงกา้นท่ีแผ่ขยายหลายสาขา อยา่งเป็นชัน้ๆ แสดงวา่ปัญหาท่ีเยาวชน
ก าลังวิเคราะห์ เป็นปัญหาท่ีมีคุณค่า ด้วยเพราะหากเยาวชนได้แก้ไขปัญหานั้นจะส่งผลให้
ผลกระทบทัง้หมดท่ีมีทัง้ความหลากหลายและสลบัซบัซอ้นไดร้บัการแกไ้ขไปดว้ย  ซึ่งผูว้ิจยัพบว่า
ในขัน้ตอนนีห้ากกลุ่มเยาวชนยงัไม่สามารถพบปัญหาท่ีมีคณุค่าได ้กลุ่มเยาวชนจะยอ้นกลับไปสู่
ขัน้ท่ี 2 คิดคน้ปัญหารว่มกนัอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือใหไ้ดปั้ญหาท่ีมีคณุคา่ผ่านฉันทามติของกลุ่ม แลว้จึง
น าปัญหาใหมเ่ขา้สู่ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบอีกรอบหนึ่งจนกวา่จะคน้พบปัญหา
รว่มท่ีมีคณุคา่ตอ่การแกปั้ญหาตอ่ไป กลุม่เยาวชนจงึจะผา่นขัน้นีไ้ปสูข่ัน้ตอ่ไปไดส้  าเรจ็ 
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ข้ันที ่4 ระยะฟักตัวทางความคิด (Incubation)  
 ในคา่ยหนึ่ง ภายหลงัจากท่ีเยาวชนผ่านขัน้ตอนของการเตรียมความพรอ้ม คิดคน้ปัญหา
รว่มกนั รวมถึงมีความเขา้ใจตอ่สภาพปัญหา พ่ีฟาจะชวนใหเ้ยาวชนเขา้สู่การพิจารณาขอ้มลูและ
ความรูท่ี้เกิดขึน้เน่ืองจากขัน้ท่ี 1-3 แบบกลบัไปกลบัมา ไดแ้ก่ ความถนดัของแตล่ะคน บริบทของ
ปัญหา สาเหตแุละผลกระทบเน่ืองจากปัญหา เพ่ือคน้หานวตักรรมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีกลุ่ม
เยาวชนไดร้ว่มกนัคดัเลือกมา และใชง้านตามความถนดัของสมาชิกในกลุ่มใหเ้หมาะสมกับงานท่ี
ตนจะตอ้งรบัผิดชอบ  
 ส าหรบัในค่ายสอง เม่ือเยาวชนกลบัเขา้มาพรอ้มกับเคา้โครงสิ่งประดิษฐ์ และมาเพิ่มพูน
ความรูจ้ากเพ่ือนรว่มคา่ยและผูเ้ช่ียวชาญ เยาวชนจะเขา้สู่ขัน้ระยะฟักตวัทางความคิดอีกครัง้หนึ่ง 
ซึ่งจะต้องบูรณาการความรู้และใช้ทักษะการคิด เพ่ือการค้นหาทิศทางของการออกแบบ
กระบวนการหรือกลไก ภายใต้เ ง่ือนไขท่ีชิน้งานจ าเป็นต้องมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร 
เพ่ือการออกแบบใหม ่(Redesign) ซึ่งในขัน้นีเ้ยาวชนจะหมกมุน่อยูก่บัความหลากหลายของขอ้มลู
ท่ีเป็นผลจากขัน้ท่ี 1 ถึง 3 และดว้ยสมาชิกของกลุ่มเยาวชนมีความหลากหลายจึงเกิดการต่อรอง
และดดัแปลงความคิด เพ่ือคน้หาทางออกทางความคิดตอ่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของ
เยาวชน   โดยในขัน้ตอนนีส้ามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ขัน้ยอ่ย ไดแ้ก่ 
 
 4.1 หมกมุ่นครุ่นคิดข้อมูลและความรู้จากข้ันที ่1 ถงึ 3  

ขัน้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมต่อทกัษะและความรูท่ี้โครงการ MWT บ่มเพาะเยาวชน
ตัง้แต่ในขั้นตอนแรก (1.4)  กับปัญหาดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีเยาวชนสนใจอย่างเป็น
รูปธรรม และยงัเป็นขัน้ท่ีเยาวชนไดเ้ผยแนวคิด (Idea) สิ่งประดิษฐ์นวตักรรมเป็นครัง้แรกอีกดว้ย 
ในขัน้นีบ้คุลากรของ MWT จะสรา้งบรรยากาศของความกดดนัขึน้มาเพ่ือใหเ้ยาวชนไดท้บทวนสิ่งท่ี
คิดอย่างจริงจัง โดยมีเง่ือนไขของการคิด 3 ประการดว้ยกันคือ 1) เริ่มจากปัญหาท่ีมีคุณค่า  
2) มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และ 3) มีแนวโน้มท่ีจะผลิตได้จริง  โดยมีพ่ีฟาอยู่ร่วมใน
กระบวนการคิดตลอดระยะเวลา เม่ือเยาวชนคิดโครงงานไดแ้ลว้  เยาวชนจะตอ้งน าโครงการไปสู่
การน าเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการรับฟัง และตอ้งจูงใจให้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นดว้ยกับ
แนวคิดสิ่งประดิษฐ์ท่ีพวกเขาน าเสนอ  แตห่ากผูเ้ช่ียวชาญยงัไม่เห็นดว้ย พรอ้มทัง้ใหค้วามคิดเห็น
ต่างๆ มากลุ่ม  เยาวชนก็จะตอ้งกลับมาร่วมกันคิดใหม่เพ่ือหาเหตุผลไปหักล้างความเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุิ หรือสรา้งแนวคิดของโครงการใหม่ขึน้มาเพ่ือกลบัไปจงูใจใหผู้ท้รงคณุวฒุิคลอ้ยตาม 
กระบวนการในขัน้นีถื้อว่าสรา้งทัง้ความเครียด ความทา้ทาย และการรว่มกนัคิดเพ่ือแกปั้ญหาให้
ประสบความส าเรจ็ ดงัท่ีเยาวชนคนหนึ่งเลา่ใหฟั้งถึงบรรยากาศชว่งเวลานัน้ว่า  
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โอโ้หพีเ่ครยีดมาก พวกหนูแทบจะถอดใจเลยทีเดยีว จ าไดว้่าตอนนัน้วทิยากรใหโ้จทยพ์วกหนู
คิดว่าอยากจะท าอะไร ที่ตอ้งกลบัไปท าจริงๆ เลยนะ โดยที่ตอ้งวิเคราะห์ปัญหาใหช้ัด ว่า
ปัญหานีม้นัเป็นปัญหารึเปล่า และพวกเราคิดว่าจะออกแบบสิ่งทีจ่ะไปแกปั้ญหานัน้ยงัไง มนั
คืออะไร มนัท างานยงัไง มนัแปลกใหม่ไหม เพราะเดีย๋วจะมีพี่ๆ  ในโครงการนั่งเช็คเลยว่าสิ่งที่
พวกหนูน าเสนอมีคนท าแลว้หรือยงั พวกเราก็เอาหวัมาชนกนัช่วยกนัคดิ ยงัดีนะทีม่ีพีฟ่าคอย
ประกบ พีเ่ขาก็ชวนคิด ตัง้ค าถามว่าชีวิตประจ าวนัของพวกหนูมีอะไรทีเ่ป็นปัญหาบา้งตัง้แต่
ตืน่นอนยนัหลบัอกีรอบเลย 

 
เยาวชนขอนแก่นเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงเวลาของการร่วมกันออกแบบโครงงาน  

ซึ่งในขณะท่ีเธอใหข้อ้มูลราวกับว่าความรูส้ึกกดดนัในวันนัน้ไดก้ลับมาเผชิญหนา้กับเธออีกครัง้ 
แมว้่าเธอจะผ่านเหตกุารณใ์นวนันัน้มานานราว 2 ถึง 3 ปีแลว้ก็ตาม จากขอ้มูลสะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
กระบวนการของโครงการ MWT ท่ีสามารถสร้างภาวะหมกมุ่นทางความคิด ก่อนท่ีความคิด
สรา้งสรรคจ์ะเผยตวัออกมา ซึ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีพ่ีฟาท าหนา้ท่ีกระตุน้ทางความคิด ชีน้  าทิศทาง
ของการออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ด้วยการย ้าโจทย์และเ ง่ือนไขของการคิด และใช้เทคนิค  
การปรบัเปล่ียนบรรยากาศของการคิด เช่น นอกจากการใหเ้ยาวชนคิดในหอ้งส่ีเหล่ียม อาจจะให้
เยาวชนอกไปจากแรงกดดนัภายในหอ้ง ออกไปเดินเล่น สดูอากาศภายนอก เพ่ือลดแรงตงึเครียด
จากสถานการณ์สับสนกดดัน และให้เยาวชนช่วยกันเพ่ือคิดหาหนทางท่ีมีความสรา้งสรรคไ์ด้ 
การปรบัเปล่ียนบรรยากาศของการคิดเป็นประโยชนใ์นดา้นของการผสานความเป็นกลุ่มกอ้นของ
เยาวชน ไมใ่หถ้อดใจและลม้เลิกไปกลางคนั  

 
4.2 ต่อรองทางความคิดทีห่ลากหลายของกลุ่ม  
ในช่วงของการออกแบบแนวคิดสิ่งประดิษฐ์  นอกจากบคุลากรในโครงการ MWT จะตอ้ง

ย า้โจทยเ์พ่ือไม่ใหค้วามคิดของเยาวชนกระจดักระจายไรท้ิศทาง  โดยเยาวชนจะตอ้งยึดถือแนว
ทางการคัดเลือกความคิดในการพัฒนาสู่การสรา้งสิ่งประดิษฐ์ว่า 1) ปัญหานีมี้คุณค่ากับใคร 
2) มีความแปลกใหม่อย่างไร  และ 3) แนวคิดท่ีเสนอมาสามารถเช่ือมโยงกับความรูด้า้นพลงังาน
และสิ่งแวดลอ้มอย่างไร   อีกทัง้ในขัน้ตอนนี ้การรกัษาภาวะกดดนัไมใ่หไ้ปถึงจดุแตกหกันัน้เป็นสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่ง จึงเป็นหน้าท่ีของพ่ีฟาท่ีจะชวนให้เยาวชนไดใ้ช้ความคิดอย่างพรั่งพรู
เสียก่อน จากนัน้จงึน าความคดิตา่งๆ เขา้สูก่ารอภิปรายภายใตโ้จทยแ์ละเง่ือนไขตอ่ไป  
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ไอเดียที่มนัโดนมนัไม่ใช่แค่แปลกใหม่นะพี่ แต่มนัตอ้งท าไดจ้ริงดว้ย เพราะฉะนัน้ผม
เห็นดว้ยกบัพี่ฟานะที่ตอ้งคิดมาเยอะๆ ก่อนแลว้ค่อยมาแลกเปลี่ยนกนั แลว้ก็ช่วยกนั
เปิดโทรศัพทห์าขอ้มูลว่ามีคนท าแล้วหรือยัง... เอาของคนนัน้มารวมกับคนนี ้บาง
ไอเดียไมเ่วิรค์ก็ตดัออก เดี๋ยวจะกลายเป็นสิง่ที่เราจะท าเองแหละ 
 
จากขอ้มูลของเยาวชนนครพนมสะทอ้นใหเ้ห็นว่าโครงงานท่ีสรา้งสรรคไ์ม่ไดเ้กิดขึน้ดว้ย

แนวคิดเพียงแนวคิดเดียวเท่านั้น หากแต่จ  าเป็นท่ีจะต้องเกิดจากการคัดแยกและยุบรวม  
ความคิดเห็นตา่งๆ ของกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีโครงการ  MWT ตัง้ใจใหเ้ยาวชนฝึกฝนและรูจ้กั
ใชค้วามคดิสรา้งสรรคไ์ปพรอ้มๆ กบัการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูควบคูก่นัไป ก่อนท่ีความคิด
สรา้งสรรคท่ี์มีความเป็นไปไดจ้ะเผยตวัออกมา 

 
ข้ันที ่5 คิดสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ (Critical Creation)  
 การเผยตวัของความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้หลงัจากท่ีเยาวชนผ่านสถานการณท่ี์อึดอดั 
และขุ่นมัวดว้ยความคิดเห็นและข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างไม่มีระบบระเบียบ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ี
เกิดขึน้ไดท้ัง้ค่ายหนึ่งและค่ายสอง  มีจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนไดใ้ชศ้กัยภาพทางการคิดอย่าง
สลับซับซ้อนในการคน้พบ “ผลึกทางความคิด”  ซึ่งจะอยู่ในรูปของกระบวนการหรือกลไกใน 
การจดัการกบัสาเหตอุย่างมีความเป็นเอกลกัษณ ์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร โดยจะคดักรองขอ้มูล
และความรูท่ี้ไมจ่  าเป็นออกไปจากความคิดของกลุ่ม  จากนัน้จงึออกแบบระบบทางความคิดขึน้มา
ใหม่ (Rethinking) ใหเ้กิดเป็นเคา้โครงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีกลุ่มเยาวชนให้
ความสนใจอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึ่งกระบวนการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์อง MWT ไมไ่ดอ้อกแบบ
เพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้นระดบัปัจเจกแต่เพียงเท่านัน้ หากแต่เป็นการมุ่งสรา้งการเรียนรูใ้หเ้ยาวชน
เป็นคนท่ีมีความคดิแปลกใหมโ่ดยอาศยัพลงัของกลุม่เยาวชน   
 ในค่ายหนึ่ ง  เ ม่ือวิทยากรและพ่ีฟาชี ้ชวนให้เยาวชนพิจารณาข้อมูลและความรู  ้
จากการเตรียมความพรอ้ม รวมถึงสภาพปัญหาจากการวิเคราะหเ์ชิงเหตเุชิงผล จากนัน้จงึเช่ือมโยง
ขอ้มลูทัง้หมด และกระตุน้ใหเ้ยาวชนเกิดการจดัระบบระเบียบทางความคิดขึน้ใหม่ (Rethinking) 
เพ่ือพฒันาแนวคดิ (Idea) ท่ีเป็นสว่นส าคญัตอ่การออกแบบสิ่งประดษิฐ์นวตักรรมในเวลาตอ่ไป ซึ่ง
ไม่ใช่ว่าแนวคิดเพ่ือการออกแบบจะปรากฏออกมาไดอ้ย่างโดดเด่ียว หากแต่จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือ
ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น จ ะ เ กิ ด ก า ร ใ ค ร่ ค ร วญถึ ง ค ว าม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ข อ ง ค ว ามคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์
โดยยงัคงความเป็นเอกลกัษณ ์และความแปลกใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ จากนัน้จึงสรา้งขอ้สรุปเป็น 
“มตกิลุม่”  ซึ่งวิธีการดงักลา่วเป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาสิ่งประดษิฐ์นวตักรรม 
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 ในคา่ยสอง เม่ือกลุ่มเยาวชนกลบัมาพรอ้มกับเคา้โครงสิ่งประดิษฐ์ และไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรูจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรูข้องเพ่ือนร่วมค่าย และผูเ้ช่ียวชาญ เยาวชนจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณอีกครั้ง  ด้วยระบบการคิดใหม่ (Rethinking) ท่ีจะน าไปสู ่
การออกแบบผลงานใหม่ (Redesign) ซึ่งส่วนมากจะพลิกโฉมชิน้งาน (Reproduction) ท่ีเป็น
สิ่งประดิษฐ์นวตักรรมมีความเป็นเอกลกัษณ ์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และมีความเป็นไปไดใ้น  
การผลิต โดยท่ีมีความรูจ้ากวิยาศาสตรม์ารองรบั  ซึ่งในขัน้นีเ้ยาวชนจะหลุดพน้ไปจากภาวะท่ี
สบัสน คกุรุ่น สู่การตกตะกอนทางความคิด โดยมองเห็นหนทางหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาตัง้แต่ตน้
จนจบกระบวนการ   
 
ข้ันที ่6 ประเมินค่าความคิดสร้างสรรค ์(Evaluating)  
 การประเมินคา่ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นขัน้ตอนท่ีสามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้ในคา่ยหนึ่งและสอง 
มีจุดประสงค์เ พ่ือให้เยาวชนได้ตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในทั้งสองค่าย  
ดว้ยการใคร่ครวญความรูแ้ละแนวคิดในผลงานของผูอ่ื้นท่ีมีบริบทท่ีใกลเ้คียงกับงานของเยาวชน 
และเทียบเคียงกบัผลท่ีไดจ้ากการคิดของเยาวชน ทว่ากระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรคใ์นงานวิจยั
นีก้ลบัพบว่าขัน้ประเมินค่าความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้ เม่ือเยาวชนเขา้สู่ขัน้การคิดสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณไดเ้กิดขึน้แลว้  
 นอกเหนือจากการท่ีเยาวชนจะใคร่ครวญตรวจสอบความคิดแปลกใหม่ในผลงานของ
ตนเอง เม่ือเทียบกบัผลงานของผูอ่ื้นแลว้ เยาวชนยงัจะประเมินคา่ผลท่ีไดจ้ากการคดิของตนเองกบั
ระดบัความคิดสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของเทยเ์ลอร ์(Taylor)  ซึ่งทาง MWT จะปลูกฝังเยาวชนไว้
ตัง้แต่ในขั้นของการเตรียมความพรอ้ม ซึ่งทางโครงการจะให้ความส าคัญกับผลงานท่ีมีระดบั
ความคิดสรา้งสรรคต์ัง้แต่  ประกอบดว้ย ระดบัท่ี 2-4 ไดแ้ก่  ความคิดสรา้งสรรคท่ี์มีการขยายผล 
(Extension)   ความคิดสรา้งสรรคป์ระเภทสังเคราะห ์(Synthesis)   และ ความคิดสรา้งสรรค์
ประเภทนวัตกรรม (Innovation) (อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ.์ 2555. 174 อ้างอิงจาก Taylor. 1959) 
ซึ่งหากสิ่งประดิษฐ์ท่ีกลุ่มเยาวชนคิดขึน้นัน้ไม่เป็นไปตามระดบัขัน้ท่ีวางไว ้กระบวนการนีเ้ยาวชน
จะตอ้งยอ้นกลบัไปสูข่ัน้ท่ี 4 ระยะฟักตวัทางความคดิ แลว้ด าเนินการรอบใหมต่อ่ไป 
 
ข้ันที ่7 พสูิจนค์วามคิดด้วยการลงมือท า (Verification and Implementation)  
 การพิสูจน์ความคิดด้วยการลงมือท าเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึน้ทั้งหลังจากค่ายหนึ่งและ
หลงัจากคา่ยสอง และอยู่ในช่วงกิจกรรมกระตุน้การเรียนรูโ้ดยบุคลากรจากโครงการ MWT จะลง
เย่ียมเยาวชนทั้งท่ีบ้านของเยาวชน พืน้ท่ีห้องทดลองในโรงเรียน และห้องทดลองพิเศษของ
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มหาวิทยาลยัตามภูมิภาค  โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหเ้ยาวชนไดป้ระยกุตใ์ชท้ัง้ขอ้มลู ความรู ้
และประสบการณ ์เพ่ือการพฒันาความคิดท่ีเป็นนามธรรม (subjective) สู่สิ่งท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
(Objective)  ซึ่งในระหว่างการลงมือปฏิบัติงาน เยาวชนจะเขา้ไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ี
หลากหลาย และพวกเขาจะสรา้งชดุความรูย้่อยๆ ขึน้มาใหมเ่พ่ือเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ระหว่างการพฒันาสิ่งประดิษฐ์  ซึ่งกระบวนการหรือกลไกท่ีเยาวชนสรา้งสรรคข์ึน้มานัน้จะตอ้ง
สามารถท างานแกไ้ขปัญหาท่ีเยาวชนไดร้ว่มวิเคราะหข์ึน้มาได ้ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีเยาวชนจะตอ้ง
พิสจูนใ์นสิ่งท่ีกลุม่เยาวชนคดิขึน้มาผา่นการลงมือท าดว้ยการทดลอง และประดษิฐ์  โดยแบง่เป็น 2 
ขัน้ยอ่ย ไดแ้ก่ 
  

7.1 พัฒนาความคิดทีเ่ป็นนามธรรมสู่นวัตกรรมทีจั่บต้องได้ 
 เม่ือเยาวชนไดพ้ฒันาแบบรา่งของสิ่งประดิษฐ์เป็นท่ีเรียบรอ้ย ตอ่มาเยาวชนจะกลบัมาใช้
ชีวิตตามปกติท่ีบา้นของพวกเขา ซึ่งโครงการ MWT จะมีภารกิจใหเ้ยาวชนสรา้งสิ่งประดิษฐ์ตาม
แบบท่ีเยาวชนไดร้ว่มกนัคิดคน้ไว ้ตลอดระยะเวลาของการสรา้งสิ่งประดิษฐ์เยาวชนจะใชพื้น้ท่ีบา้น 
โรงเรียน และชุมชนเป็นห้องทดลองในแบบฉบับของพวกเขา โดยใช้ความรู้ทั้งท่ีไดร้ับมาจาก
โครงการและจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพฒันาตอ่ยอดแบบรา่งสูช่ิน้งานจรงิ การใชป้ระโยชนจ์ากวตัถุดิบ
ต่างๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีของพวกเขา ทัง้ความรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละเครื่องมือท่ีอยู่ภายในโรงเรียน 
ภมูิปัญญาจากผูรู้ใ้นชมุชน  และพืน้ท่ีพดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัครอบครวั  กลายเป็นแหลง่เรียนรู้
ท่ีส  าคญั และบ่มเพาะเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์ภายใตโ้จทยแ์ละการติดตามของโครงการ MWT 
การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ ซึ่งระหว่างการพฒันาแบบร่างสู่ชิน้งานจริงพืน้ท่ีทัง้สามนัน้จะเป็นผูส้นบัสนนุ
เยาวชน ดงัท่ีเจา้หนา้ท่ีผูต้ดิตามของโครงการ MWTไดเ้ลา่วา่  
 

พอเด็กกลบัไปท่ีบา้น เราจะช่วยเหลอืพวกเขาไดก็้เพียงแคก่ารสั่งของที่เป็นวสัดหุายาก แตส่ว่น
ใหญ่เด็กเขาก็จะหากนัเอง ผลิตกันเองกบัช่างแถวบา้นเขา การที่เด็กสามารถสนิทกบัคนที่มี
ความรูใ้นพืน้ท่ีไดน้ัน้เป็นสว่นส าคญัในการตอ่ยอดชิน้งานเยาวชนมาก พี่อย่าลืมวา่มีโครงการ
มากมายที่ไมไ่ดไ้ปตอ่เมื่อเขากลบัไปท างานในพืน้ท่ี ถา้เช่ือมตอ่กบัทนุท่ีอยูใ่นชมุชนไมไ่ด ้แทบ
จะไปตอ่กนัไมไ่ดเ้ลย 

 
 จากข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีโครงการสะท้อนให้เห็นถึงส่วนส าคัญต่อความส าเร็จใน
สิ่งประดษิฐ์นวตักรรมของเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคท่ี์เกิดขึน้ คือการท่ีกลุ่มเยาวชนสามารถเช่ือมตอ่
กับ บา้น โรงเรียน และชุมชน เพ่ือระดมความรู ้และทรัพยากร และสรา้งพืน้ท่ีการท างานของ  
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พวกเขา จึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ให้คนท่ีเก่ียวข้องในพื ้นท่ีเหล่านั้นมาร่วม  
เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน ซึ่งตรงกับท่ีเยาวชนขอนแก่นเล่าถึงในช่วงของการเช่ือมต่อกับ 
ปราชญ์ชาวบา้นท่ีมีความรูเ้รื่องการสานกระติ๊บในช่วงท่ีเยาวชนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ท่ีบา้นเกิด  
ของพวกเขาวา่  
 

ตอนนัน้งานหนกัก็คือหาคนท ากระติบ๊ใหม่ เพราะว่าอนัเดิมมนัเป็นตวักระติบ๊ที่มีรูช่องว่างนิด
เดียว พอหาก็ไปเจอป้าซึ่งแกมีความเช่ียวชาญเรื่องการสานกระติบ๊ แต่แกเลิกท ามานานมาก
แลว้ โชคดีมากที่พอพวกเราไปออ้นไปขอ แลว้แกตกลงท าให ้แบบใหม่จะเป็นหวดแต่มนัตอ้ง
เป็นกระติบ๊ไปดว้ย แกยงับน่เลยวา่มนัท ายาก แตท่ าได ้

 
 การสรา้งสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจ าเป็นตอ้งใชส้่วนประกอบหลายอย่าง ซึ่งบางชิน้จะไม่
สามารถหาซือ้ไดต้ามทอ้งตลาดทั่วไป หรืออาจจะมีราคาท่ีสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการคน้หา 
หรือสรา้งขึน้มาใหมจ่ากโรงงานขนาดใหญ่ในตวัเมือง ซึ่งเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรคท์ัง้สองกลุม่เลือก
ท่ีจะคน้หาใช้สิ่งประโยชนจ์ากสิ่งของท่ีมีอยู่รอบตัวประยุกตใ์ห้เข้ากับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง 
บางครัง้อาจจะหามาจากรา้นขายของมือสองขา้งโรงเรียน หรือวสัดท่ีุถูกทิง้ตามบริเวณโรงเรียน 
และชมุชน เป็นตน้ อยา่งท่ีเยาวชนนครพนมเลา่ว่า “อะไรทีเ่ราท าเองไดเ้ราท าก่อนเลยพี ่อปุกรณ์ที่
บา้นก็มี โรงเรียนก็มี ส่วนมากจะไปซือ้ของเก่าทีร่า้นขายของเก่าตรงขา้มโรงเรียน พวกผมก็เอามา
ตดัแตง่ใหม้นัพอใชก้บังานของเราได ้ซ่ึงมนัก็ราคาถูก และก็ใชไ้ดด้”ี  
 
 7.2 การตรวจสอบความสามารถของนวัตกรรม 

 ช่วงเวลาท่ีเยาวชนร่วมกันพฒันาความคิดสู่สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมท่ีจบัตอ้งได ้เยาวชน
จ าเป็นตอ้งคน้ควา้ความรูท่ี้หลากหลาย ทัง้ผ่านหนงัสือหรืองานวิจยั และความรูจ้ากประสบการณ์
ของผูค้นท่ีแวะเวียนเขา้มาสรา้งการเรียนรูใ้หแ้ก่เยาวชน ทัง้ท่ีเกิดจากการจดัสรรของโครงการ และ
ท่ีเกิดจากการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองของเยาวชน ซึ่งความรูจ้ากหลายทิศทางไดเ้ขา้มาปรบัปรุง
เปล่ียนแปลงกลไกหรือกระบวนการท่ีเกิดเน่ืองจากความคิดแรกเริ่มในขั้นท่ี 5 โดยสิ่งประดิษฐ์  
บางชิน้อาจเปล่ียนแปลงไปโดยท่ีไม่เหลือเคา้ลางเดิม แมว้่ารูปแบบของสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมจะ
เปล่ียนแปลงไปเท่าใด เยาวชนทัง้ 10 คนไดใ้หค้วามเห็นท่ีตรงกนัว่าการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ
เป็นสิ่งส าคญัถึงว่าชิน้งานท่ีเยาวชนจะสรา้งขึน้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปจดัการกับสาเหตท่ีุเยาวชน
วิเคราะหไ์วใ้นขัน้ท่ี 3 ไดไ้มว่า่ชิน้งานนัน้จะมีรูปรา่งหนา้ตาเป็นอยา่งไรก็ตาม 
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ข้ันที ่8 ข้ันยอมรับความส าเร็จจากการค้นพบ (Acceptance-Finding)  
 ขัน้ตอนสดุทา้ยเกิดขึน้ในคา่ยสาม มีจดุประสงคใ์หเ้ยาวชนไดร้บัรูค้วามส าเร็จจากการลง
มือปฏิบัติ ของตนเอง  ด้วยการใช้ เทคนิ คการป้อนกลับ เชิ งบวก  ( Positive feedback) 
ผ่านการสนทนาถอดบทเรียนความส าเร็จ และการใหร้างวลัจากเวทีอย่างเป็นทางการ เช่น เวที 
การมอบรางวลัของหนว่ยงาน หรือ การเขา้ประกวดทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิเป็นตน้  
 “เสือ้สามารถ”  “เหรียญคนช่างคิด” และ “โล่รางวลัครูเคล่ือนโลก” คือช่ือรางวลัท่ีเยาวชน 
และครูท่ีปรึกษาโครงงานจะไดร้บัในค่ายสาม เม่ือผลงานของกลุ่มเยาวชนมีความโดดเด่น และ
โครงการ MWT มองเห็นความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านการคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน 
นอกเหนือไปจากนีก้ารเสริมแรงทางบวก อาจอยู่ในรูปแบบของโอกาสและรางวลัของเวทีประกวด
ภายนอกโครงการ เช่น เวทีประกวดนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ซึ่งรางวลัท่ีเยาวชนไดร้บัมอบรางวลัอยา่งเป็นทางการ และถกูรบัรูจ้ากสาธารณะ ซึ่งเป็นสว่นส าคญั
ท่ีท าใหเ้ยาวชนมีความรูส้ึกถึงความภาคภูมิใจในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องตนเอง ทัง้ยงั
เป็นอีกแรงผลกัดนัต่อกลุ่มเยาวชนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในช่วงด าเนินโครงการเม่ือข่าวของการมอบรางวัล
เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับท่ีเยาวชนนครพนมเล่าให้ฟังว่าเขามีความภาคภูมิใจใน
ความคิดสรา้งสรรคข์องตวัเอง เม่ือไดร้บัโอกาสไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ท่ีตา่งประเทศ และโอกาส
นัน้ยังไดส้รา้งประสบการณ์ใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นความรูด้า้นสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเยาวชนท่ีไดมี้โอกาสไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศนั้น 
เสมือนไดร้บัการยอมรบัดา้นการคิดคน้นวตักรรมในระดบัสากล เทียบเท่ากบัผูแ้ข่งขนัอีกมากเขา้
รว่มการประกวดจากทั่วโลก  
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บทที ่7 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอเชิงทฤษฎี 

 

 “กระบวนการเรียนรูสู้่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค์” เป็นการศกึษาวิจยัเพ่ือท าความเขา้ใจต่อ
การพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรูใ้นโครงการ Move World 
Together (MWT) ซึ่งเป็นเยาวชนท่ีมีผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลในด้านความเป็น
นวัตกรรมแปลกใหม่ทัง้ระดบัชาติ และสากล และผูว้ิจัยไดมี้โอกาสเขา้ร่วมเป็นอาสาสมัครของ 
MWT พบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมระหว่างการเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรูข้องโครงการ MWT เช่น 
เป็นคนท่ีรกัอิสระ ไม่ชอบท าตามคนอ่ืน ชอบซกัถามในประเด็นท่ีแตกต่างไปจากเด็กทั่วไป ทัง้ยงั
เป็นคนกลา้เส่ียง และเบื่อหน่ายสิ่งท่ีซ  า้ซากจ าเจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของคนท่ีมีความคิด
สรา้งสรรค ์(อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์ 2555: 172-173) งานวิจยันีจ้ึงใหค้วามสนใจศึกษากระบวนการ
ประกอบสรา้งความเป็นเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์ทัง้ในดา้นบริบทแวดลอ้มของตวัเยาวชนก่อนท่ี
จะเขา้สู่โครงการ MWT และกระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จากโครงการ MWT ว่าไดส้่งผลต่อการ
สรา้งเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร โดยมีวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือศกึษา
ปัจจยัส าคญัในการพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์และ (2)  เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรูเ้พ่ือ
พฒันาความคดิสรา้งสรรคข์อง MWT  

การศึกษาวิจัยนีผู้้วิจัยใช้วิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Methodology)  
ดว้ยวิธีการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก(Grounded Theory Method)  เพ่ือน าไปสูก่ารน าเสนอรูปแบบ
ของกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคข์องโครงการ MWT โดยการเก็บขอ้มลู
ใชว้ิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) ดว้ยแนวค าถามกึ่งโครงสรา้ง(Semi-Structure 
Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูท่ีเลือกจากกลุ่มเป้าหมายในเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) เพ่ือมุ่ง
ไปยงับุคคลท่ีท าใหข้อ้มูลและก่อใหเ้กิดขอ้เสนอเชิงทฤษฎีได ้ โดยแบ่งผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่ม คือ    
(1) เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคจ์ากจงัหวดันครพนม จ านวน 5 คน และเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคจ์าก
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 คน  นอกจากนีย้งัมีการเก็บขอ้มลูแวดลอ้มของผูป้กครองเยาวชนนกัคิด
สรา้งสรรคจ์ากทัง้สองโครงการจ านวน 3 ครอบครวั และครูท่ีปรกึษาโครงงานเยาวชนจ านวน 2 คน 
และ (2) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ MWT  ไดแ้ก่  ผูร้เิริ่มในโครงการ จ านวน 1 คน  ผูบ้รหิารโครงการ 
จ านวน 3 คน  และ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานในโครงการ MWT จ านวน 2 คน  หลังการเก็บขอ้มูล
เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัมีกระบวนการจดัการขอ้มูล ประกอบดว้ย การถอดเทปค าสมัภาษณ ์การลง
รหสัขอ้มลู การจดัหมวดหมู ่และการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาเพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งขอ้เสนอเชิงทฤษฎี 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

จากผลของการศึกษาวิจยักระบวนการเรียนรูสู้่เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์น าไปสู่การสรุป
และอภิปรายผลเป็น 2 สว่น ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 การศึกษาปัจจัยส าคัญเพือ่พัฒนาเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์
จากผลการวิจยัพบว่าเยาวชนมีตน้ทนุเดิมท่ีหล่อหลอมเพ่ือน าไปสู่การเป็นเยาวชนนักคิด

สรา้งสรรคม์าก่อนท่ีจะเขา้รว่มโครงการ  MWT ซึ่งเยาวชนไดถ้กูหลอ่หลอมความเป็นเยาวชนนกัคิด
สรา้งสรรคด์ว้ยปัจจยั 3 ประการคือ 1) คณุลกัษณะภายในตนของผูเ้รียนรู ้ไดแ้ก่ ความมุ่งมั่นใน
การเรียนรูเ้พ่ือเอาชนะอุปสรรคในชีวิต ความกลา้หาญในการเรียนรูเ้พ่ือริเริ่มสิ่งใหม่ในชีวิต การมี
จินตนาการจากสิ่งธรรมดาในชีวิตใหก้ลายเป็นความคิดสรา้งสรรค ์การมีทกัษะแห่งการเรียนรูจ้าก
การลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง และ การมีประสบการณใ์นพืน้ท่ีสาธารณะ 2) ผูค้นท่ีแวดลอ้มท่ีมีสว่น
สรา้งการเรียนรูใ้หก้ับเยาวชนนักคิดสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ พ่อแม่ผูเ้ปิดใจและเปิดโอกาสในการคิด
สรา้งสรรค ์ครูผูเ้ป็นตน้แบบและเปิดโลกการเรียนรูใ้หก้วา้งขึน้ เพ่ือนผูร้ว่มสรา้งประสบการณแ์ห่ง
การเรียนรู ้และนกัคิดตน้แบบผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ 3) บริบทแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 
วิถีชีวิตท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีทา้ทาย บรบิทของบา้นกบัพืน้ท่ีแหง่การสรา้งสรรค ์บรบิทของชมุชน
ท่ีเอือ้อ านวยต่อความคิดสรา้งสรรค ์และบริบทของโรงเรียนกับการเป็นพืน้ท่ีทดลองและประดิษฐ์ 
ซึ่งทัง้ 3 ปัจจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในตนของผู้เรียนรู้ 
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคเ์กิดขึน้กบัเยาวชน เน่ืองจากการหล่อหลอม

ทัง้จากท่ีบา้น โรงเรียน และชมุชน ก่อนท่ีเยาวชนจะเขา้รว่มโครงการ MWT โดยคณุลกัษณะภายใน
ตนของเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่   

1.1 ความมุ่งมั่นในการเรียนรูเ้พ่ือเอาชนะอปุสรรคในชีวิต กล่าวคือเม่ือเยาวชนตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาในขณะท่ีท าโครงาน เยาวชนไมรู่ส้กึทอ้แทห้รือทอ้ถอยในการท างานนัน้ง่ายๆ  

1.2 มีความกล้าหาญในการเรียนรูเ้พ่ือริเริ่มสิ่งใหม่ในชีวิต กล่าวคือ กล้าหาญในการ
เผชิญหนา้กบัปัญหา เยาวชนมีอิสระทางความคิด กลา้ตัง้ค  าถามในสิ่งท่ีสงสยั มีความสงสยัใครรู่ ้
ในสิ่งต่างๆ ท่ีเยาวชนให้ความสนใจ กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่กลัวค า
วิพากษว์ิจารณจ์ากบคุคลอ่ืน 
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1.3 มีจินตนาการจากสิ่งธรรมดาในชีวิตใหก้ลายเป็นความคิดสรา้งสรรค ์กลา่วคือ เยาวชน
นกัคดิสรา้งสรรคมี์ความคิด จินตนาการในสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกวา่เป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปได ้โดยสามารถ
คิดเช่ือมโยงประสบการณต์า่งๆ ของตนเอง เพ่ือตัง้ค  าถาม และดดัแปลงความคิดท่ีน าไปสู่การเกิด
ความคดิท่ีแปลกใหมจ่นสามารถแกปั้ญหาตา่งๆ ได ้ 

1.4 มีทักษะแห่งการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กล่าวคือเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรคมี์โอกาสไดร้บัประสบการณต์รง โดยลงมือปฏิบตัิและท าผลงานดว้ยตนเอง เชน่ เยาวชน
สามารถประดษิฐ์ของเลน่ท่ีเลียนแบบมาจากรถเก่ียวขา้วจรงิ  

1.5 มีประสบการณใ์นพืน้ท่ีสาธารณะ กล่าวคือเยาวชนไดมี้ประสบการณไ์ดเ้ขา้ร่วมเวที
การแข่งขนัท่ีมีความหลากหลาย ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูค้นในท่ีสาธารณะ และ
ไดมี้โอกาสฝึกคดิแปลกใหมภ่ายใตข้อ้จ ากดั ท าใหเ้ยาวชนสามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณต์า่งๆ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากคุณลักษณะภายในตนของผู้เรียนท่ีผู้วิจัยค้นพบ มีความสอดคล้องกับท่ี วิลสัน 
(อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์  2553: 160; อา้งอิงจาก Wilson.2007) กล่าวว่า คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความคิดสรา้งสรรคว์่าเป็น ผูท่ี้มีความกระหายใคร่รูใ้นเรื่องต่างๆ หลายดา้นอย่างเด่นชดั ทัง้ยงัมี
เอกลักษณ์ในการตอบสนองอย่างชาญฉลาด รวมถึงเป็นผู้ท่ีกล้าเส่ียง การผจญภัย ชอบการ
ทดลองท่ีทา้ทาย และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ณฏัฐพงษ ์เจริญพิทย ์(2541: 283-309) ได้
ศึกษาคุณลักษณะของนักคิดสร้างสรรค์และขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ และพบว่า กลุ่ม
นกัวิทยาศาสตรรุ์น่ใหมมี่พฤตกิรรมท างานเพ่ือความพอใจ และชอบท าในสิ่งท่ีทา้ทายความคิดและ
สอดคลอ้งกบัความช่ืนชอบของนกัคิด  

2. ปัจจัยด้านผู้คนที่แวดล้อมที่มีส่วนสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนักคิด
สร้างสรรค ์

จากผลการวิจัยพบว่าผู้คนท่ีแวดล้อมท่ีมีส่วนสรา้งการเรียนรูใ้ห้กับนักคิดสรา้งสรรค ์
ประกอบดว้ย พอ่แม ่ครู เพ่ือน และนกัคดิตน้แบบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

2.1 “พ่อแม่” ผูเ้ปิดใจและเปิดโอกาสในการคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เยาวชน กล่าวคือ  พ่อแม่
สามารถสงัเกตและมองเห็นศกัยภาพ และความสนใจของเยาวชน สง่เสรมิใหเ้ยาวชนใชค้วามคิดท่ี
แตกต่างไปจากความคิดความเช่ือเดิมของตนเอง มีความเช่ือในศกัยภาพของเยาวชนในการท า
กิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูป้ระสบการณท่ี์แปลกใหม่ และยอมรบัผลจากการ
กระท าของเยาวชนได ้ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวก็ตาม พรอ้มทัง้สนบัสนุนและให้
ก าลงัใจเยาวชนอยูเ่สมอ 
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2.2 “ครู” ผูเ้ป็นตน้แบบและผูเ้ปิดโลกแหง่การเรียนรูใ้หก้วา้งขึน้ กลา่วคือ ครูเป็นผูมี้ความรู้
ความเขา้ใจในสิ่งท่ีเยาวชนสนใจ สามารถปรบัตวักับเยาวชนไดอ้ย่างใกลช้ิดเป็นระยะเวลานาน 
รวมถึงมีความไวในการรบัรูแ้ละตอบสนองความสามารถทางการคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชน  ให้
โอกาสและสนบัสนนุทรพัยากรและแหลง่เรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเยาวชน 
และใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างใกลช้ิด โดยไม่ยึดมั่นกับความคิดของตนเองมาก
เกินไป   

2.3 “เพ่ือน” ผู้ร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ เพ่ือนเป็นผู้ท่ี มีความ
ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั มีความกระตือรือรน้ในการท างานท่ีตนเองรบัผิดชอบ เคารพความแตกตา่ง
ทางดา้นความสนใจและศกัยภาพของสมาชิก ยอมรบัฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง มีความรบัผิดชอบ
และรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนเอง มีเปา้หมายรว่มกนัในการท างานกลุม่ และสมาชิกตอ้งรว่มกนัแกไ้ข
ปัญหาและอปุสรรคดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรค  ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการท างานเป็นทีมท่ีกลา่ว
ว่า การท างานเป็นทีมเป็นการรวมกลุ่มคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยการบรรลุ
วตัถปุระสงคน์ัน้จ  าเป็นท่ีทีมจะตอ้งบริหารจดัการหลายมิติทัง้ มิตคิวามสมัพนัธใ์นกลุม่ มิตบิทบาท
หนา้ท่ีของคนในกลุ่ม มิติการยอมรบัและการตดัสินใจกลุ่มดว้ยเหตผุล และมิติการคิดสรา้งสรรคท่ี์
เกิดจากพลงักลุ่ม การบริหารจดัการมิติตา่งๆ ใหเ้กิดความเหมาะสม จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัตอ่
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม (Devis Keith; และNewstorm John W.  1985; Holder Dave; 
และWardle Mike.  1981; เรืองวิทย ์เกษสวุรรณ.  2556)  

2.4 “นกัคิดตน้แบบ” (Idol) ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ กล่าวคือ นกัคิดตน้แบบเป็นบุคคลท่ีมี
บคุลิกภาพเฉพาะตน สามารถเป็นแรงบนัดาลใจทางการคดิสรา้งสรรคใ์หก้บัเยาวชน เป็นบคุคลท่ีมี
ผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของเยาวชนและไดร้บัการยอมรบั สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรูสู้่
เยาวชน ตลอดจนมีศาสตรแ์ละศิลป์ในการถ่ายทอดความรูใ้หเ้กิดความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  และเป็น
ผูส้นบัสนนุทรพัยากรและแหลง่เรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์รวมทัง้เปิดโอกาสให้
เยาวชนไดเ้รียนรูค้วามคิดสรา้งสรรคน์อกกรอบดว้ยตนเองจากการสงัเกตและศกึษาผลงานของนกั
คิดตน้แบบ ดงัท่ี บนัดรูา (Bandura) ไดก้ล่าวว่า บุคคลเรียนรูจ้ากการสงัเกตพฤติกรรม ทศันคติ
และผลของพฤติกรรมเหล่านัน้จากผูอ่ื้น พฤตกิรรมของบคุคลสว่นมากไดเ้รียนรูจ้ากการสงัเกตจาก
ตน้แบบ เพ่ือเอาเป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกพฤติกรรมใหม่ๆ ซึ่งขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ
สงัเกตนัน้ จะถูกเก็บบนัทึกไวใ้นความจ า และสามารถเป็นตวัชีน้  าในการน ามาเป็นแนวทางการ
แสดงออกครัง้ตอ่ๆ ไป (สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2559: 236-239; อา้งอิงจาก Bandura. 1963) 
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ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งแนวคิดของนักการศึกษาดา้นความคิดสรา้งสรรคท่ี์ไดก้ล่าวว่า
ผูส้รา้งการเรียนรู ้ ท่ีเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีสามารถเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนรู ้มี
ความเช่ือว่าผูเ้รียนรูส้ามารถเรียนรูด้า้นความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้สามารถอดทนต่อความไม่ชดัเจน
คลุมเครือ มีความเช่ือว่าความแตกต่าง หรือความแปลกใหม่จะน าไปสู่การมีชีวิตท่ีมีคุณค่าได ้
รวมถึงเป็นผูท่ี้สามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี และสามารถสรา้งการ
เสริมแรงใหแ้ก่เยาวชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สุดทา้ยผูส้รา้งการเรียนรูค้วรพึงระลึกเสมอว่าการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นเยาวชนจ าเป็นจะตอ้งพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป (อารี พนัธม์ณี.  
2546: ; อา้งอิงจาก Torrance. 1979 และ Hallman. 1971; อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ.์  2555: 180-184; 
อ้างอิงจาก Sternberg & Williams. 1996 และ Feldhudsen, &Triffinger. 1980 และ Baron, 
&Harinton. 1981) นอกจากนี ้ 
  

3. ปัจจัยด้านบริบทแวดล้อมทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ 
จากผลการวิจัยพบว่าบริบทท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค์

ประกอบดว้ย วิถีชีวิตท่ีตอ้งเผชิญกับปัญหาท่ีทา้ทาย บริบทของบา้นกับพืน้ท่ีแห่งการสรา้งสรรค ์    
บริบทของชุมชนท่ีเอือ้อ านวยต่อความคิดสรา้งสรรค ์บริบทของโรงเรียนกับการเป็นพืน้ท่ีทดลอง
และประดษิฐ์ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 

3.1 วิถีชีวิตท่ีตอ้งเผชิญกับปัญหาท่ีท้าทาย กล่าวคือ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
เยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคม์กัเต็มไปดว้ยปัญหาและอุปสรรค และมีความยากล าบาก นอกจากนี้
เยาวชนมีโอกาสไดใ้ชชี้วิตกบัวิถีธรรมชาติตัง้แตเ่ด็ก ซึ่งสภาพแวดลอ้มเช่นนีเ้ป็นบริบทท่ีกระตุน้ให้
เยาวชนใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 

3.2 บรบิทของบา้นกบัพืน้ท่ีแหง่การสรา้งสรรค ์กลา่วคือ บา้นมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีโลง่กวา้ง 
สงบ รม่รื่น มีอปุกรณแ์ละเครื่องมือท่ีมีความหลากหลายท่ีเอือ้ตอ่การท ากิจกรรมท่ีเยาวชนสนใจ ซึ่ง
ด้วยความพร้อมของพื ้นท่ีและอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมของบ้าน อีกทั้งยังเป็นสถานท่ีซึ่งมี
บรรยากาศท่ีใหค้วามรูส้ึกปลอดภัยในการคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียนท่ีท าใหเ้ยาวชนสามารถพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องตนเองได ้
    3.3 บรบิทของชมุชนท่ีเอือ้อ านวยตอ่ความคิดสรา้งสรรค ์กลา่วคือ ชมุชนตอ้งมีองคค์วามรู ้
และภูมิปัญญาของชมุชน มีทรพัยากรและแหล่งเรียนรูใ้นชมุชนท่ีสามารถสรา้งและพฒันาชิน้งาน
ท่ีเยาวชนสนใจ รวมทัง้มีปราชญช์าวบา้นและผูท่ี้มีความรูใ้นชมุชนท่ีสามารถสนบัสนนุและต่อยอด
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ทางความคิด และถ่ายทอดประสบการณผ์่านการปฏิบตัิใหก้บัเยาวชน ซึ่งบริบทดงักล่าวจะเอือ้ให้
เยาวชนสามารถใชค้วามคดิสรา้งสรรคผ์า่นประสบการณท่ี์เช่ือมโยงกบัชมุชนของตนเอง 

3.4 บริบทของโรงเรียนกับการเป็นพืน้ท่ีทดลองและประดิษฐ์  กล่าวคือ โรงเรียนตอ้งมี
หอ้งเรียนและสถานท่ีท่ีมีความพรอ้ม มีวสัดแุละอปุกรณท่ี์เอือ้ใหเ้ยาวชนน ามาใชใ้นการเรียนรู ้และ
ทดลองเพ่ือต่อยอดทางความคิดของตนเอง มีครูท่ีมีความรูค้วามสามารถในการใหค้  าแนะน าได้
อย่างถกูตอ้ง และสามารถกระตุน้ใหเ้ยาวชนเกิดความคิดแปลกใหม่ในการท ากิจกรรมและผลงาน
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้โรงเรียนตอ้งเป็นศูนยร์วมของเยาวชนท่ีมีความสนใจร่วมกันในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือสรา้งผลงานท่ีสรา้งสรรค ์

ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ท่ีทอแรนซ์
และฮอลแ์มน ไดก้ล่าวไวว้่า สิ่งแวดลอ้มในการเรียนรู ้เป็นเง่ือนไขเบือ้งตน้ท่ีให้ความส าคัญว่า
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดภ้ายใตพื้น้ท่ีปลอดภยัทางความคิด ทัง้การแลกเปล่ียน 
การแสดงความคิดเห็น และการน าเสนอสิ่งท่ีเยาวชนร่วมกันคิดสร้างสรรคข์ึน้มา นอกจากนี้
สิ่งแวดลอ้มมีส่วนต่อการจดัประสบการณใ์หเ้ยาวชนเกิดการเรียนรูผ้่านการจดัสรรสิ่งต่างๆ อย่าง
ตัง้ใจของผูส้รา้งการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการสรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยตวัแบบ การจดัสรร
สิ่งแวดลอ้ม การประเมินตนเอง และกระบวนการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ทัง้นีก้ารจัด
ประสบการณเ์พ่ือใหผู้เ้รียนรูเ้กิดการพฒันาการคิดสรา้งสรรคจ์  าเป็นตอ้งเกิดขึน้เน่ืองจากการสรา้ง
เง่ือนไขในการท ากิจกรรมของผูส้รา้งการเรียนรูเ้พ่ือกระตุน้ ตอกย า้ ให้เยาวชนมีความเช่ือมั่นว่า
ความคิดสรา้งสรรคมี์คณุคา่ตอ่ชีวิตและชมุชนของตนเอง (อารี พนัธม์ณี.  2546: 140; อา้งอิงจาก 
Torrance. 1979 และ  Hallman. 1971; อุษณีย์ อนุ รุทธ์ว งศ์.   2555: 180-184; อ้า ง อิ งจาก 
Sternberg & Williams. 1996 และ  Feldhudsen, &Triffinger. 1980 และ  Baron, &Harinton. 
1981)  
 

ส่วนที ่2 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพือ่พัฒนาความคิดสร้างสรรคข์องโครงการ 
MWT  

ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนนกัคิดเสรา้งสรรคข์องโครงการ 
MWT มีทัง้สิน้ 8 ขัน้ ประกอบดว้ย ขัน้ท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม เป็นขัน้ท่ีสรา้งความตระหนักและ
ความเขา้ใจถึงศกัยภาพและความถนดัของเยาวชน สรา้งความตระหนกัในปัญหาทางสงัคม ฝึกฝน
การคิดเชิงสรา้งสรรค ์และเพิ่มพูนความรูพื้น้ฐาน ขั้นท่ี 2 คิดคน้ปัญหาร่วมกัน เป็นขัน้ท่ีใหก้ลุ่ม
เยาวชนไดค้น้พบปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มทกุคนมีความตอ้งการแกไ้ขรว่มกนั ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหส์าเหตุ
และผลกระทบ เป็นขัน้ท่ี เยาวชนจะคน้พบปัญหาท่ีมีคุณค่า รวมถึงการไดว้ิเคราะหส์าเหตแุละ
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ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ของปัญหานัน้ ขัน้ท่ี 4 ระยะฟักตวัทางความคดิ เป็นขัน้ท่ีสมาชิกกลุม่จะหมกมุ่น
ครุ่นคิดขอ้มูลและความรูท่ี้เกิดขึน้ตัง้แต่ขัน้ท่ี 1-3 และไดต้่อรองทางความคิด เพ่ือคน้หาวิธีการ
จดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างตรงสาเหต ุขัน้ท่ี 5 คิดสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ เป็นขัน้ท่ีเยาวชน
จะคน้พบทิศทางการแก้ปัญหาอย่างตรงสาเหต ุดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 
ขั้นท่ี 6 ประเมินค่าความคิดสรา้งสรรค ์เป็นขั้นท่ีเยาวชนจะเกิดความมั่นใจในเอกลักษณข์อง
ผลงานตน เน่ืองจากการเทียบเคียงผลงานใกลเ้คียง และเทียบเคียงกฎเกณฑต์ามแนวคิด ทฤษฎี 
ของระดบัความคิดสรา้งสรรค ์ขัน้ท่ี 7 พิสจูนค์วามคิดและการลงมือท า เป็นขัน้ท่ีเยาวชนจะพฒันา
ความคิดท่ีเป็นนามธรรมสู่สิ่งท่ีจบัตอ้งได ้รวมถึงเป็นขัน้ท่ีไดต้รวจสอบนวตักรรมว่าสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงสาเหตหุรือไม ่ขัน้ท่ี 8 ยอมรบัความส าเรจ็จากการคน้พบ เป็นขัน้ท่ีเยาวชนสรา้ง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไดส้  าเร็จแล้ว และไดร้ับการเสริมแรงว่าสิ่งท่ีเยาวชนไดท้  านั้นไดร้ับการ
ยอมรบัจากสาธารณะ 

ผลการวิจยัสามารถอภิปรายได ้ดงันี ้
1. ผลการวิจยัดงักลา่วมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีเรื่องกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์

ตามแนวคิดของทอแรนต์ (Torrance) ท่ีกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์และไดส้รา้งแนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์(The creative problem-
solving process) 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การคน้พบความจริง (Fact-Finding) ขัน้ท่ี 2 การคน้พบ
ปัญหา (Problem-Finding) ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea-Finding) ขัน้ท่ี 4 การคน้พบค าตอบ 
(Solution-Finding) ขัน้ท่ี 5 ยอมรบัผลจากการคน้พบ (Acceptance - Finding ซึ่งหลงัจากนัน้การ
ค้นพบในขั้นนี ้จะเป็นหนทางท่ีน าไปสู่การเกิดแนวทางหรือสิ่งใหม่ต่อไปได้เรียกว่า New 
Challenges และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวอลลาซ (Wallach) เก่ียวกบักระบวนการคดิสรา้งสรรค์
ดว้ยการลองผิดลองถกู 4 ขัน้ตอน คือขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการ (Preparation) ขัน้ท่ี 2 ขัน้ความคิดคกุ
กรุ่นหรือระยะฟักตัว ( Incubation) ขั้นท่ี 3 ขั้นความคิดกระจ่างชัด ( Illumination) ขั้นท่ี 4 ขั้น
ทดสอบความคิดและพิสูจนใ์หเ้ห็นจริง (Verification) ทว่าผลจากงานวิจยักลบัมาความขดัแยง้กบั 
แนวคิดของ บลูม (Bloom) ท่ีได้เสนอล าดับขั้นทางปัญญา 6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี  1 ขั้นจ า 
(Remembering) ขัน้ท่ี 2 ขัน้เขา้ใจ (Understanding) ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประยุกตใ์ช ้(Applying) ขัน้ท่ี 4 
ขัน้วิเคราะห ์(Analyzing) ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินคา่ (Evaluating) ขัน้ท่ี 6 ขัน้คดิสรา้งสรรค ์(Creating) 
ซึ่งในงานวิจัยนีค้วามคิดสรา้งสรรคไ์ดเ้กิดขึน้ก่อนแล้วจึงเขา้สู่ขั้นประเมินผล ส่วนของบลูมได้
อธิบายว่า การประเมินคา่ไดเ้กิดขึน้ก่อนเขา้สูข่ัน้คิดสรา้งสรรค ์(อารี พันธม์ณี. 2543: 7-10 อา้งอิง
จาก Torrance. 1963. Wallach. 1962 และ Bloom. 1956) และสอดคลอ้งกับท่ี ภารดี ก าภู ณ 
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อยุธยา (2560: 223-228) ไดศ้ึกษาเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งการคิดแก้ปัญหา
อย่างสรา้งสรรคส์  าหรบัเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษซึ่งพบว่ากระบวนการเรียนรูก้ารคิดแกปั้ญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้การเรียนรู ้ คือ ขัน้น าเขา้สูกิ่จกรรม ขัน้ท่ี1 การส ารวจสภาพ
ปัญหา ขัน้ท่ี 2 การคน้พบปัญหา ขัน้ท่ี3 การระดมความคิดในการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี4 การคน้พบ
วิธีการแกปั้ญหา ขัน้ท่ี5 การวางแผนในการแกปั้ญหา ขัน้ท่ี6 การปฏิบตัิการแกปั้ญหา ขัน้ท่ี7 การ
ประเมินผลการแกปั้ญหา และขัน้สรุปกิจกรรม 

2. การใหแ้รงเสรมิเพ่ือกระตุน้การเรียนรูข้องโครงการ MWT เกิดขึน้ใน 2 ขัน้ของการเรียนรู้
คือ ในขัน้ท่ี 4 ระยะฟักตวัทางความคิด เน่ืองจากในขัน้นีเ้ยาวชนเขา้สู่ช่วงของการพิจารณาขอ้มูล
และความรูท่ี้เกิดขึน้เน่ืองจากขัน้ท่ี 1-3 แบบกลบัไปกลบัมา เพ่ือคน้หานวตักรรมท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีกลุ่มก าหนดร่วมกัน ซึ่งเยาวชนจะอยู่ในภาวะหมกมุ่น ครุ่นคิด และเกิดบรรยากาศของ
ความตึงเครียดเน่ืองจากการคิดในห้องประชุมท่ีมีลักษณะเป็นพื ้นท่ีปิด จึงท าให้ความคิด
สรา้งสรรคไ์มส่ามารถเกิดขึน้ได ้ทางโครงการ MWT จะใหเ้ยาวชนไดอ้อกไปคิดนอกหอ้งประชมุ ซึ่ง
ท าใหเ้ยาวชนไดอ้อกไปจากแรงกดดนัภายในหอ้ง ออกไปเดินเล่น สูดอากาศภายนอก เพ่ือลด
ความตงึเครียดจากสถานการณ์ท่ีสบัสนและกดดนั และใหเ้ยาวชนช่วยกันคิดหาหนทางท่ีมีความ
สรา้งสรรคไ์ดซ้ึ่งการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้น าสิ่งท่ีเยาวชนไมพ่งึพอใจออกไปเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรม
ท่ีคาดหวงั มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องใหแ้รงเสริมทางลบ (Negative reinforcement) ของ 
สกินเนอรท่ี์กล่าวว่า การปรบัเปล่ียนสภาพการณ ์หรือสิ่งแวดลอ้มท่ีลดทอนพฤติกรรมท่ีผูส้รา้งการ
เรียนรูค้าดหมาย จะท าใหผู้เ้รียนรูแ้สดงพฤติกรรมท่ีผูส้รา้งการเรียนรูค้าดหมาย (สรุางค ์โคว้ตระกูล. 
2556: 190-191; อา้งอิงจาก Skinner. 1904-1990) อีกขัน้หนึ่ง คือ ขัน้ท่ี8 ยอมรบัความส าเร็จจาก
การคน้พบ ซึ่งเกิดขึน้ในคา่ยสาม มีจดุประสงคใ์หเ้ยาวชนไดร้บัรูค้วามส าเร็จจากการลงมือปฏิบตัิ
ของตนเอง ดว้ยการใชเ้ทคนิคการป้อนกลับเชิงบวก (Positive feedback) ผ่านการสนทนาถอด
บทเรียนความส าเร็จ และการใหร้างวัลจากเวทีอย่างเป็นทางการ เช่น เวทีการมอบรางวัลของ
หนว่ยงาน หรือ การเขา้ประกวดทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิซึ่งสอดคลอ้งกบัท่ีสกินเนอร ์(Skinner) 
ไดเ้สนอแนวคดิเรื่องการเสรมิแรงทางบวก (Positive reinforcement) ท่ีกลา่ววา่ การท่ีจะตอกย า้ให้
บคุคลแสดงพฤตกิรรมเปา้หมายใหเ้กิดขึน้ซ  า้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเสรมิแรงดว้ยการใชค้  าพดูหรือพิธีการ
ใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ีโนม้นา้วใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอีกครัง้ (สุรางค ์
โคว้ตระกลู. 2556: 190-191; อา้งอิงจาก Skinner. 1904-1990)  

3. การสะสมความรูจ้ากการลองผิดลองถกูซึ่งอยู่ในขัน้ท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม ท่ีมุ่งเนน้ให้
เยาวชนสรา้งความรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร ์โดยในกระบวนการ
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ทดลองเยาวชนจะเป็นผูก้ระท าลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง นอกจากนีก้ารลงมือปฏิบตัิผา่นการทดลอง 
ยงัท าใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูก้ารคิดแบบตรรกะทางวิทยาศาสตร ์ ทัง้เรื่ องของการตัง้สมมติฐาน การ
ชั่ ง ตวง วัด  องค์ประกอบของการทดลอง และการทดสอบสมมติฐานนั้นด้วยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์  ซึ่งการเรียนรูแ้บบนีส้ามารถสรา้งความรูส้ึกแปลกใหม่ตอ่ความรูแ้บบวิทยาศาสตร์
ใหแ้ก่เยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธอรน์ไดค์ ท่ีน าเสนอเรื่องของ
การเรียนรูแ้บบลองผิดลองถกู (Trial and Error)  วา่การเรียนรูเ้ป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้โดยการสะสมพอก
พนูขึน้ทีละนอ้ยจากการเช่ือมโยงพนัธะระหวา่งสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง ตามกฎของการเรียนรู ้สาม
ประการคือ กฎความพอใจ (Law of effect) เม่ือสิ่งเรา้ไดร้บัความพอใจจากการต่อสิ่งสิ่งท่ีอินทรีย์
หลงใหล จะเกิดความแข็งแรงของพนัธะระหว่างสิ่งเรา้กับการตอบสนอง กฎของการฝึกหดั (Law 
of exercise) ซึ่งเยาวชนในฐานะผู้เรียนรูไ้ดฝึ้กหรือกระท าซ า้บ่อยบ่อยย่อมจะท าให้เกิดความ
สมบูรณถ์ูกตอ้ง และ กฎความพรอ้ม (Law of readiness) เม่ือผูเ้รียนรูมี้สภาพความพรอ้มหรือ
ความมีวฒุิภาวะทัง้ทางรา่งกาย อวยัวะตา่งๆ ในการเรียนรูแ้ละจิตใจ รวมทัง้พืน้ฐานประสบการณ์
เดิม สภาพความพรอ้มของ หู ตา ประสาทสมองกลา้มเนือ้ ประสบการณเ์ดิมท่ีจะเช่ือมโยงกับ
ความรูใ้หม่หรือสิ่งใหม่ตลอดจนความสนใจ ความเขา้ใจต่อสิ่งท่ีจะเรียนรู ้(อารี พนัธม์ณี. 2546: 
212-216 อา้งอิงจาก Thorndike. 1874-1949)  

4. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมของเยาวชนท่ีเกิดขึน้ในขัน้ท่ี 5 คดิสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณเป็นขัน้ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการสะสมความรูแ้ละประสบการณ์และการเผยตวัของ
ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้หลังจากท่ีเยาวชนผ่านสถานการณท่ี์อึดอัด และขุ่นมัวดว้ยความ
คิดเห็นและขอ้มลูท่ีหลากหลายอย่างไม่มีระบบระเบียบ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ไดท้ัง้คา่ยหนึ่งและ
ค่ายสอง  มีจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนไดใ้ชศ้กัยภาพทางการคิดอย่างสลบัซบัซอ้นในการคน้พบ 
“ผลกึทางความคดิ”  ซึ่งจะอยูใ่นรูปของกระบวนการหรือกลไกในการจดัการกบัสาเหตอุยา่งมีความ
เป็นเอกลกัษณ ์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร โดยจะคดักรองขอ้มลูและความรูท่ี้ไม่จ  าเป็นออกไปจาก
ความคิดของกลุ่ม  จากนัน้จึงออกแบบระบบทางความคิดขึน้มาใหม่ (Rethinking) โดยอาศยัพลงั
ของกลุ่มเยาวชน ในขั้นนีเ้ยาวชนจะหลุดพน้ไปจากภาวะท่ีสับสน คุกรุ่น สู่การตกตะกอนทาง
ความคิด โดยมองเห็นหนทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกับการเกิดภาวะการหยั่งเห็น (Insight) ตามแนวคิดเรื่องการเรียนรูโ้ดยการเรียนรูโ้ดย
การหยั่งเห็น โดยแนวคิดของโคหเ์ลอร ์(Wolfgang Köhler) ไดน้  าเสนอว่าบุคคลจะเกิดการเรียนรู้
ไดก็้เน่ืองดว้ยการตีความประสบการณจ์ากการรบัรูท่ี้มีความแตกต่างกัน การเรียนรูโ้ดยการหยั่ง
เห็นจงึมกัเกิดขึน้ในระหว่างท่ีบคุคลก าลงัเผชิญหนา้กบัการแกไ้ขปัญหา และสรา้งความสมัพนัธใ์น
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รูปแบบต่างๆ จากองคป์ระกอบย่อยของสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานั้น จนในท่ีสุดจนสามารถ
มองเห็นทิศทางการแกไ้ขไขสถานการณห์รือปัญหานัน้ไดต้ัง้แตต่น้กระบวนการจนจบกระบวนการ 
(พาสนา จลุรตัน.์ 2548: 143; อา้งอิงจาก Wolfgang Köhler. 1920)   

5. การสรา้งความรูจ้ากการเรียนรูโ้ดยการคน้พบซึ่งอยู่ในขัน้ท่ี 7 ทดสอบความคิดและการ
ลงมือท า (Verification and Implementation) การพิสจูนค์วามคิดดว้ยการลงมือท าเป็นขัน้ตอนท่ี
เกิดขึน้ทัง้หลังจากค่ายหนึ่งและหลังจากค่ายสอง และอยู่ในช่วงกิจกรรมกระตุน้การเรียนรูโ้ดย
บคุลากรจากโครงการ MWT  จะลงเย่ียมเยาวชนทัง้ท่ีบา้นของเยาวชน พืน้ท่ีหอ้งทดลองในโรงเรียน 
และหอ้งทดลองพิเศษของมหาวิทยาลยัตามภูมิภาค  โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหเ้ยาวชนได้
ประยุกต์ใช้ทั้งข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือการพัฒนาความคิดท่ีเป็นนามธรรม 
(subjective) สูส่ิ่งท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Objective)  ซึ่งในระหวา่งการลงมือปฏิบตังิาน เยาวชนจะ
เขา้ไปปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มท่ีหลากหลาย และพวกเขาจะสรา้งชดุความรูย้่อยๆ ขึน้มาใหมเ่พ่ือ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  ซึ่งกระบวนการหรือกลไกท่ี
เยาวชนสรา้งสรรคข์ึน้มานัน้จะตอ้งสามารถท างานแกไ้ขปัญหาท่ีเยาวชนไดร้ว่มวิเคราะหข์ึน้มาได ้
ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีเยาวชนจะตอ้งพิสูจนใ์นสิ่งท่ีกลุ่มเยาวชนคิดขึน้มาผ่านการลงมือท าดว้ยการ
ทดลอง และประดิษฐ์ สอดคลอ้งกับแนวคิดของบูรเนอร ์ (Bruner) ไดน้  าเสนอแนวคิดเรื่องการ
เรียนรูโ้ดยการคน้พบ (Discovery approach) หมายถึงการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือผู้เรียนได้
ประมวลขอ้มลูข่าวสารจากการท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มและส ารวจสิ่งแวดลอ้ม ทฤษฎีกลุ่ม นี ้
เช่ือวา่การรบัรูข้องมนษุยเ์ป็นสิ่งท่ีเลือกหรือสิ่งท่ีรบัรูข้ึน้กบัความใสใ่จของผูเ้รียนท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ๆ การ
เรียนรูจ้ะเกิดจากการคน้พบ เน่ืองจากผูเ้รียนมีความอยากรูอ้ยากเห็น ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการ
ส ารวจสภาพแวดลอ้มและเกิดการเรียนรูโ้ดยการคน้พบขึน้ (สุรางค ์โคว้ตระกลู. 2556: 213-214; 
อา้งอิงจาก Bruner. 1915) 
 
ข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากการวิจัย 

จากการวิเคราะห์และอภิปรายผลของการวิจัย กระบวนการเรียนรูท่ี้สร้างขึน้ภายใต้
โครงการ MWT  ผ่านขอ้มูลทัง้จากเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และผูเ้ก่ียวขอ้งกับโครงการ MWT  
พบว่าเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์หก้ับเยาวชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการโดยมีจดุเนน้ไปท่ีการพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
และสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ในวิถีชีวิตและชุมชนท่ีเยาวชนเติบโตขึน้ เพ่ือใหผ้ลผลิตจากความคิด
สรา้งสรรคน์ัน้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง โดยผูว้ิจยัไดถ้อดรูปแบบของกระบวนการเรียนรูท่ี้
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เกิดขึน้ภายใตโ้ครงการ MWT เป็นขอ้เสนอรูปแบบ “กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเยาวชนนักคิด
สรา้งสรรค”์ ดงัภาพประกอบท่ี 9 

โดยมีเปา้หมายของกระบวนการพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคน์ัน้ ไดใ้หค้วามหมายตอ่
คณุสมบตัขิองนกัคดิสรา้งสรรคไ์วใ้น 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. เยาวชนผู้มีความรู้ (Knowledgeable youth)  เป็นผูท่ี้สามารถสรา้งความรูไ้ด้ด้วย
ตนเองจากการลงมือปฏิบตัิ เกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณแ์ละน าไปสู่การปรบัประยุกตค์วามรู้
เพ่ือการแกปั้ญหาไดใ้นชีวิตจรงิ  

2. เยาวชนผู้มีความคิด (Thoughtful youth)   เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดอย่าง
ซบัซอ้นเพ่ือคน้หาค าตอบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวั มีระบบการคดิอยา่งเป็นขัน้ตอน และน าไปสูก่าร
พฒันาความคดิใหเ้ป็นความจรงิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยศกัยภาพภายในตนเอง 

3 . เยาวชนผู้มีจิตสาธารณะ  (Voluntary youth)  เป็นผู้มีความปรารถนาในการ
รบัผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง มีความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
และสามารถลงมือแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

โดยเป้าหมายของกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันานกัคิดสรา้งสรรคท่ี์มีคณุสมบตัิดงักล่าว
ขา้งตน้นัน้  ไดถ้กูบม่เพาะอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป และเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ของกระบวนการการเรียนรู ้
ซึ่งสามารถอธิบายไดเ้ป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะที่ 1 การออกแบบความคิดสร้างสรรคโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ประกอบดว้ย   
ขัน้ท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม ขัน้ท่ี 2 คดิคน้ปัญหารว่มกนั  ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหส์าเหตแุละผลกระทบ ขัน้
ท่ี 4 ระยะฟักตวัทางความคิด และขัน้ท่ี 5 คดิสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ  โดยเยาวชนในฐานะ
ผูเ้รียนรูจ้ะตอ้งไดร้ับการเตรียมความพรอ้มใหมี้ความเข้าใจถึงความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง และท าใหเ้ยาวชน “มองเห็น” ศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาของตวัเอง ผ่านประสบการณ์
ชีวิตของเยาวชนท่ีเคยประสบปัญหามา รวมถึงการวิเคราะหเ์พ่ือจ าแนกสาเหตุและผลกระทบ
เน่ืองจากปัญหา  จากนัน้ จึงจดัประสบการณใ์หเ้ยาวชนไดส้รา้งความรูท่ี้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหา
ผา่นการทดลอง และการแสวงหาความรูใ้นสิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารออกแบบวิธีการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างตรงสาเหตแุละมีความเป็นเอกลกัษณ ์ซึ่งการเผยตวัของความคิดสรา้งสรรคไ์ม่ได้
เกิดขึน้เน่ืองจาก “ความว่างเปล่า” หากแตเ่กิดจากโจทยท์างความคิดท่ีเยาวชนไดร้บั และตีความ
ผา่นประสบการณข์องเยาวชน เพ่ือน าไปสูก่ารออกแบบกระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบได้
อย่างสรา้งสรรคแ์ลว้ จะน าไปสู่การพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
สิ่งประดษิฐ์  นวตักรรม  
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ระยะที่ 2 การประเมินค่าและลงมือปฏิบัติ ประกอบดว้ย ขัน้ท่ี 6 ประเมินคา่ความคิด
สรา้งสรรค ์และขั้นท่ี 7 ทดสอบความคิดและลงมือท า   โดยการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์ห้
กลายเป็นผลผลิตท่ีใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิจะตอ้งสอดคลอ้งกบับริบทของชมุชนทัง้ในดา้นทรพัยากรท่ีมี
อยู่ในชมุชน และการท าความเขา้ใจตอ่ปัญหาท่ีด ารงอยู่วิถีชีวิตจริงอย่างรอบดา้น  อีกทัง้จะท าให้
เกิดการประเมินค่าความคิดสรา้งสรรคท่ี์ออกแบบไวใ้นช่วงแรกไปพรอ้มๆ กับการลงมือปฏิบตัิท่ี
จ  าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนแนวคิดและผลงานอยูเ่สมอ  โดยความส าเรจ็จะเกิดขึน้ไดจ้ากการท่ีเยาวชน
ตอ้งระดมความรูแ้ละทรพัยากรท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ทัง้ยงัตอ้งประยกุตใ์ชท้ัง้ขอ้มลู และความรูท่ี้เป็นสากล 
เพ่ือพฒันาตอ่ยอดผลงานใหเ้กิดเป็นรูปธรรม และทดลองใชผ้ลงานเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเยาวชนสนใจ
ไดอ้ยา่งตรงสาเหต ุ

ระยะที่ 3 การรับรู้ความส าเร็จของความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการ คือ ขัน้ท่ี 8 ยอมรบัความส าเร็จจากการคน้พบ  มีการทบทวนประสบการณ์ท่ีอยู่
เบือ้งหลงัความส าเร็จของผลงาน  การใหแ้รงเสริมทางบวกต่อเยาวชนท่ีสามารถรงัสรรคผ์ลงานท่ี
สรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคม เพ่ือใหเ้ยาวชนไดร้บัรูแ้ละตระหนกัถึงความพยายามท่ีผ่านมา และเป็น
การตอกย า้ถึงความส าเร็จของผู้เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญต่อการสรา้งพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรคใ์ห้เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของเยาวชนท่ีไม่ได้แสดงเฉพาะท่ีอยู่ในระหว่าง
กระบวนการในโครงการเพียงเทา่นัน้ หากแตเ่ป็นเนือ้เดียวกบัตวัตนของเยาวชน   

กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคท่ี์พฒันาขึน้มาเป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎี
จากงานวิจยันี ้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ตอ้งใชเ้วลาอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนานพอควร
ท่ีจะท าใหก้ระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรคไ์ดก้ลายเป็นพฤติกรรมการคิดสรา้งสรรคท่ี์ติดแน่นอยู่ใน
ตวัของเยาวชน นอกจากนีส้ิ่งท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงในการพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์จะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจัยท่ีเป็นบริบทรอบตัวของเยาวชนท่ีจะร่วมกันประกอบสรา้งความเป็นตัวตนของ
เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความส าเรจ็ ไดแ้ก่ ครอบครวั ผูค้นในชมุชน กลุม่เพ่ือน  ครู อาจารย ์
และผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ  และท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ พืน้ท่ีแหง่การเรียนรูร้อบตวัของเยาวชน
ท่ีจะตอ้งมีลักษณะเปิดกว้างใหเ้สรีภาพทางความคิด ให้การสนับสนุน และกระตุน้ให้เกิดการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็น บา้น  ชุมชน โรงเรียน  และเวทีสาธารณะ
ต่างๆ ในสังคม เพ่ือให้เยาวชนไดพ้ัฒนากระบวนการเรียนรูข้องตนเองท่ีอุดมไปดว้ยความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการรบัผิดชอบตอ่สงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ 
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ภาพประกอบ 9 ขอ้เสนอเชิงทฤษฎีต่อรูปแบบกระบวนการเรียนรูเ้พือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่น างานวิจัยไปใช้ 

 1. ผลของงานวิจัยนีเ้ป็นการถอดรูปแบบของกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคแ์ก่เยาวชนท่ีเป็นอิสระจากการศกึษาในชัน้เรียน แตอ่ย่างไรก็ตามสถาบนัการศกึษา ครู 
อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นระบบการศกึษาก็สามารถน าเอารูปแบบดงักลา่วไปปรบัเปล่ียนกระ
บวนการเรียนรูใ้นโรงเรียนและในชัน้เรียนได ้เพ่ือใหพ้ฒันากระบวนการคดิสรา้งสรรคท่ี์ใชแ้กปั้ญหา
ในชีวิตและในชมุชนใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รียน  โดยผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งปรบัฐานคิดในการจดัการเรียนรู้
จากรูปแบบเดิมท่ีเนน้การท่องจ าและประเมินความส าเร็จดว้ยการสอบแข่งขัน ไปสู่การจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาในชีวิตและชุมชนเป็นฐานและเป็นโจทยใ์นการสรา้งกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือ
พฒันาใหเ้ยาวชนเป็นทัง้ผูมี้ความรู ้ความคิด และจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นเปา้หมายส าคญัของ
ขอ้เสนอเชิงทฤษฎีของงานนี ้

 2. จากการศกึษาพบวา่ สถาบนัทางการศกึษาอยา่งเช่น โรงเรียน เป็นเพียงพืน้ท่ีการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่งในการพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคห์ากผูท่ี้สนใจจะน าผลการวิจยัไปใชจ้  าเป็นตอ้ง
เช่ือมโยงการเรียนรูข้องเยาวชนทัง้จากท่ีบา้น  ชุมชน  และโรงเรียน โดยมีความตระหนกัเสมอว่า
เยาวชนในฐานะผูเ้รียนรูจ้ะสรา้งความรูใ้นเชิงสรา้งสรรคไ์ดดี้ดว้ยการลงมือปฏิบตัิท่ีเช่ือมโยงกับ
สิ่งแวดลอ้มท่ีพวกเขาอาศยัอยู่  ดงันัน้การสรา้งกระบวนการเรียนรูด้งักล่าว จึงควรสรา้งความ
ตระหนัก ความเขา้ใจ และความร่วมมือจากทัง้ครอบครวั ผูค้นในชุมชน และครู/อาจารย ์และ
บคุลากรในโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกนั 

 3. กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรคท่ี์งานวิจยันีไ้ดศ้ึกษาและถอด
รูปแบบออกมานัน้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1-2 ปี  ซึ่งเป็นชว่งเวลาท่ียาวนานกวา่ระยะเวลาของภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษาในระบบ  ดงันัน้ หากผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะน าผลของการศึกษานีไ้ปใช้
อาจจะตอ้งค านึงถึงช่วงเวลาในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ก่เยาวชนใหเ้กิดความเหมาะสม
ของแตล่ะขัน้ในกระบวนการเรียนรูเ้พราะเยาวชนไทยสว่นใหญ่ยงัเรียนรูอ้ยูใ่นระบบการศกึษาปกติ 

4. การพัฒนาเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคท่ี์มีทั้งสามองคป์ระกอบส าคัญ ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความคิด และจิตส านึกสาธารณะ จะตอ้งใชเ้วลาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานเพียงพอท่ีจะเห็น
ผลส าเร็จ ดงันัน้ จึงไม่ใช่การจดัท าเป็นหลกัสูตรเร่งรดัเพ่ือน าไปใชเ้พียงรูปแบบกระบวนการ แต่
ขาดการบม่เพาะ การลงมือปฏิบตัิ การแกปั้ญหา และการสรา้งสรรคท์างเลือกท่ีหลากหลาย และ
การเลือกใชอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การฝังลึกของกระบวนการคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ในตวั
เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยนีมุ้่งเนน้ไปยังเยาวชนท่ีมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถทาง
วิทยาศาสตรป์ระยกุต ์กล่าวคือมีความส าเร็จเฉพาะดา้นการประดิษฐ์ เป็นหลกั  ดงันัน้จึงมีความ
น่าสนใจท่ีจะศึกษากระบวนกาเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคใ์นดา้นอ่ืน ๆ เช่น สาขา
ภาษาศาสตร ์ มนษุยศ์าสตร ์  สงัคมศาสตร ์ เป็นตน้  

 2.  ความต่อเน่ืองท่ีน่าสนใจจากงานวิจัยนี ้ คือ เม่ือเยาวชนนักคิดสรา้งสรรคก์ลับคืนสู่
บริบทแวดลอ้มตามปกติทั่วไปของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนส่วนใหญ่เขา้ศึกษาต่อใน
ระบบการศกึษาปกติหรือมหาวิทยาลยัท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างต่อเน่ือง
นัน้  การคงอยู่ของพฤติกรรมดา้นความคิดสรา้งสรรคจ์ะยงัคงอยู่หรือไม่ ยาวนานเพียงใด หรือมี
การพฒันาตอ่ไปอยา่งไร  

3. เน่ืองจากผลของการศกึษากระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาเยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์
แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ โดยอาศยัผูส้รา้งการเรียนรูท่ี้มีบทบาทท่ี
หลากหลาย  จึงมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบของการจัดการเรียนรูเ้พ่ือการ
พฒันาเยาวชน โดยมีกระบวนการสนบัสนนุและสรา้งความรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญดา้นตา่งๆ ท่ีมีวิธีการ
สอนแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary teaching) และรูปแบบ/วิธีการการจดัการเรียนการสอน
ของครู/อาจารยใ์นฐานะผูส้รา้งการเรียนรูแ้บบกระตุน้การเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ในเยาวชน เพิ่มเติม
เพ่ือใหเ้ห็นถึงวิธีการ/รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้จะน ามาปรบัใชใ้นกระบวนการพฒันาความคิด
สรา้งสรรค ์
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือ ของผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายชือ่ผู้เชีย่วชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย 

ผู้เช่ียวชาญด้านความคดิสร้างสรรค ์

ศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์

ผู้เช่ียวชาญด้านจติวิทยา 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เตมิศกัดิ ์คทวณิช 

ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีวิจัยทางจติวิทยา 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อจัศรา ประเสรฐิสิน 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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สรุปความคิดเหน็ ผู้เช่ียวชาญด้านความคดิสร้างสรรค ์

ศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์

- ส าหรบัผูร้เิริ่มโครงการ MWT 

• ควรเพิ่มค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการออกแบบกระบวนการ 

• ท าใหข้อ้ค าถามกระชบัเพราะวา่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
- ส าหรบัผูบ้รหิารโครงการ MWT 

• ไมมี่ 
- ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานโครงการ MWT 

• ไมมี่ 
- ส าหรบัเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์

• ลกัษณะค าถามควรสมัพนัธก์บัขนาดของประชากร 

• ลกัษณะค าถามปลายเปิดอาจไมเ่ท่ียงถา้เป็นการถามน าและสรุป ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูอาจ
ตีความท่ีตา่งไปจากความเปนจรงิ 

• ค าถามบางขอ้มีความซ า้ซอ้น 
 
สรุปความคิดเหน็ ผู้เช่ียวชาญด้านจติวิทยา 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เตมิศกัดิ ์คทวณิช 

- ส าหรบัผูร้เิริ่มโครงการ MWT 

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
- ส าหรบัผูบ้รหิารโครงการ MWT 

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
- ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานโครงการ MWT 

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
- ส าหรบัเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
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สรุปความคิดเหน็ ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีวิจัยทางจติวิทยา 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อจัศรา ประเสรฐิสิน  

- ส าหรบัผูร้เิริ่มโครงการ MWT 

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
- ส าหรบัผูบ้รหิารโครงการ MWT 

• ไมมี่ 
- ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบตังิานโครงการ MWT 

• ไมมี่ 
- ส าหรบัเยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์

• ขอใหป้รบัค าวา่ “แปลกไมเ่หมือนใคร” เป็น “แปลกใหม”่ 

• ปรบัรูปแบบของค าถามใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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เคร่ืองมือเพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมูล : ส าหรับผู้ริเร่ิมโครงการ MWT 

ปรญิญานิพนธ ์: กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์

โชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิศมยั รตันโรจนส์กลุ 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรตัน ์ 

ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

ผูว้ิจยัช่ือโชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง  

     ปัจจบุนัเป็นนิสิตระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร ์

สาขาจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ

ขณะนีก้ าลงัจดัท าปรญิญานิพนธร์ะดบับณัฑิตศกึษาในเรื่อง 

“กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค”์ ดว้ยวิธีการ

วิจยัเชิงคณุภาพ ดว้ยวิธีวิทยาการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก 

และผูว้ิจยัไดเ้ลือกโครงการ Move World Together เป็น

กรณีศกึษาเพ่ือศกึษาภายใตค้  าถามงานวิจยัสองขอ้ดว้ยกนั

คือ 

1. มีเง่ือนไขส าคญัใดบา้งท่ีประกอบสรา้งขึน้เป็นเยาวชนนกั

คดิสรา้งสรรค ์

หลักสูตรวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

2. โครงการ MWT ไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคดิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร  

     ผูว้ิจยัไดสุ้ม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎีกลา่วคือไดค้ดัเลือกผูใ้ห้

ขอ้มลูเชิงลกึเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มลูผา่นเครื่องมือแบบ

สมัภาษณเ์ชิงลกึไว ้5 กลุม่ดว้ยกนัคือ  

(ก) เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์(ข) ผูร้เิริ่มโครงการ (ค) ผูบ้ริหาร

โครงการ (ง) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน รวมถึง (จ) อาสาสมคัรท่ี

ท าหนา้ท่ีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)       

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

     ผูว้ิจยัจงึขออนญุาตในการสมัภาษณท์า่นในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิเคราะห/์สงัเคราะหแ์ละน าไปสูก่าร

ตอบค าถามงานวิจยัตอ่ไป ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะขออนญุาตบนัทึก

การสนทนาของเราและจะปิดการสนทนานีเ้ป็นความลบัเพ่ือ

ไมไ่ดเ้กิดความเส่ือมเสียหรือผลกระทบอ่ืนใดตอ่ผูใ้หข้้อมลู  

ข้อมูลเบือ้งต้น ประวตัสิว่นตวัทา่นเป็นอยา่งไร 

(ช่ือ-สกุล, ภาระงานปัจจุบนัทัง้งานหลกัและงานรอง, ความ

สนใจ, งานอดิเรก, อุดมการณแ์ละความเช่ือดา้นการพฒันา

ศกัยภาพเยาวชนและการพฒันาสงัคม) 

แรงผลักดันในการริเร่ิมและ

ด าเนินโครงการ MWT 

• แรงผลกัดนัจากภายใน 

• แรงผลกัดนัจากภายนอก 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดโครงการ MWT เป็นอยา่งไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

แรงผลักดันในการริเร่ิมและ

ด าเนินโครงการ MWT 

• แรงผลกัดนัจากภายใน 

• แรงผลกัดนัจากภายนอก 

แรงผลกัดนัของทา่นในชว่งของการรเิริ่มและขณะท่ีด าเนินการ

โครงการ MWT เป็นอยา่งไร 

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

MWT 

เปา้หมายของโครงการ MWT เป็นอยา่งไร 

❖ ดา้นการพฒันาเยาวชน  
❖ ดา้นการพฒันาครูที่ปรกึษาเยาวชน 
❖ ดา้นการพฒันาชมุชน 
❖ ดา้นการพฒันาโครงงาน (สิง่ประดิษฐ์) 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์

 

 

 

 

เยาวชนท่ีผ่านกระบวนการในโครงการ MWT ควรจะมี

คณุลกัษณะอยา่งไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์

ชดุความรูข้องการพฒันาศกัยภาพเยาวชนควรมีลกัษณะเป็น

อยา่งไร / ทา่นมีวิธีการไดม้าซึ่งชดุความรูน้ัน้อยา่งไร 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์

เม่ือน าชดุความรูม้าสู่การปฏิบตัิเพ่ือพฒันาศกัยภาพเยาวชน

ในรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ..ท่านในฐานะผู้ริ เริ่ม

โครงการฯ ไดก้ าหนดรูปแบบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมต่อการ

พฒันาเยาวชนเป็นอย่างไร / และมีล าดบัในการจดัการเรียนรู ้

(ชดุความรูแ้ละวิธีการ) อยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

ครูท่ีปรกึษาโครงงานท่ีดีควรมีคณุลกัษณะอย่างไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์

 

 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน  

• กระบวนการเรี ยนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน  

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์ 

ชุดความรูข้องการพฒันาศกัยภาพครูท่ีปรึกษาโครงงานเป็น

อยา่งไร / ทา่นมีวิธีการไดม้าซึ่งชดุความรูน้ัน้อยา่งไร   

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

กระบวนการของการพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษาโครงงาน

เป็นอยา่งไร / ทา่นมีวิธีการออกแบบกระบวนการนัน้อยา่งไร   
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน  

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน  

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์ 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์

โครงการ MWT มีเป้าหมายต่อโครงงาน (สิ่งประดิษฐ์) ของ

เยาวชนอยา่งไร 

วิธีคิดต่อการสร้าง

กระบวนการพัฒนาเยาวชน

และกระบวนการสร้าง

โครงงาน 

ปัจจยัในการสรา้งโครงงานท่ีมีความสรา้งสรรคเ์ป็นอย่างไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายปัจจยั) 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาศกัยภาพเยาวชน 

• กระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 

• กระบวนการพัฒนาโครงงาน
สรา้งสรรค ์
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เคร่ืองมือเพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมูล : ส าหรับผู้บริหารโครงการ MWT 

ปรญิญานิพนธ ์: กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์

โชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิศมยั รตันโรจนส์กลุ 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรตัน ์ 

ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

ผูว้ิจยัช่ือโชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง  

     ปัจจบุนัเป็นนิสิตระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร ์

สาขาจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ

ขณะนีก้ าลงัจดัท าปรญิญานิพนธร์ะดบับณัฑิตศกึษาในเรื่อง 

“กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค”์ ดว้ยวิธีการ

วิจยัเชิงคณุภาพ วิธีวิทยาการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก และ

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกโครงการ Move World Together เป็น

กรณีศกึษาเพ่ือศกึษาภายใตค้  าถามงานวิจยัสองขอ้ดว้ยกนัคือ 

1. มีเง่ือนไขส าคญัใดบา้งท่ีประกอบสรา้งขึน้เป็นเยาวชนนกัคิด

สรา้งสรรค ์

2. โครงการ MWT ไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคดิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร  

หลกัสตูรวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์สาขาจิตวิทยาการศกึษา 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

     ผูว้ิจยัไดสุ้ม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎีกลา่วคือไดค้ดัเลือกผูใ้ห้

ขอ้มลูเชิงลกึเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มลูผา่นเครื่องมือแบบ

สมัภาษณเ์ชิงลกึไว ้5 กลุม่ดว้ยกนัคือ  

(ก) เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์(ข) ผูร้เิริ่มโครงการ (ค) ผูบ้ริหาร

โครงการ (ง) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน รวมถึง (จ) อาสาสมคัรท่ี

ท าหนา้ท่ีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)        

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 

     ผูว้ิจยัจงึขออนญุาตในการสมัภาษณท์า่นในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิเคราะห/์สงัเคราะหแ์ละน าไปสูก่าร

ตอบค าถามงานวิจยัตอ่ไป ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะขออนญุาตบนัทึกการ

สนทนาของเราและจะปิดการสนทนานีเ้ป็นความลบัเพ่ือไมไ่ด้

เกิดความเส่ือมเสียหรือผลกระทบอ่ืนใดตอ่ผูใ้หข้อ้มลู  

ข้อมูลเบือ้งต้น ประวตัสิว่นตวัทา่นเป็นอยา่งไร 

(ช่ือ-สกุล, ภาระงานปัจจุบนัทัง้งานหลักและงานรอง, ความ

สนใจ, งานอดิเรก, อุดมการณแ์ละความเช่ือดา้นการพัฒนา

ศกัยภาพเยาวชนและการพฒันาสงัคม) 

การบริหารภายในโครงการ 

MWT เพื่อสร้างพลังความคิด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

กลไก, ทรพัยากรมนษุย,์  

งบประมาณ  และเวลา 

บทบาทหน้าท่ีของท่านในการบริหารโครงการ MWT เป็น

อยา่งไร 
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การบริหารภายในโครงการ 

MWT เพื่อสร้างพลังความคิด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

กลไก, ทรพัยากรมนษุย,์  

งบประมาณ  และเวลา 

 

 

ทา่นมีวิธีในการบริหารจดัการกิจการภายในโครงการฯ อยา่งไร 

เพ่ือใหก้ารบรหิารนัน้สามารถรว่มสรา้งพลงัความคิดสรา้งสรรค์

แก่เยาวชนได ้

(อธิบายโดยละเอียดตามประเดน็ย่อย) 

การบริหารความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเยาวชน 

เ พื่ อ ส ร้ า ง พ ลั ง ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

 

ท่านมีวิธีในการบริหารจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนา้ท่ี

โครงการกบัเยาวชนอย่างไร เพ่ือใหก้ารบริหารนัน้สามารถรว่ม

สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนได้ (อธิบายโดย

ละเอียดรายต าแหนง่งาน) 

 

การบริหารองค์ความรู้ การ

ฝึ ก อบ ร ม  แ ล ะ ก า ร ถ อด

บท เ รี ยน  เ พื่ อ ส ร้ า งพ ลั ง

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ก่

เยาวชน 

• การพฒันาองคค์วามรูแ้ละการ
ถ่ายทอด 

• การถอดบทเรยีนและการพฒันา
หลกัสตูร 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 ถึง ปัจจุบนั ท่านมีวิธีในการบริหารจดัการ

เ พ่ื อ พัฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด  ใ น

กระบวนการพฒันาเยาวชนของโครงการ MWT อยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดตามกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอน) 
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การบริหารองค์ความรู้ การ

ฝึ ก อบ ร ม  แ ล ะ ก า ร ถ อด

บท เ รี ยน  เ พื่ อ ส ร้ า งพ ลั ง

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ก่

เยาวชน 

• การพฒันาองคค์วามรูแ้ละการ
ถ่ายทอด 

• การถอดบทเรยีนและการพฒันา
หลกัสตูร 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 ถึง ปัจจุบนั ท่านมีวิธีในการถอดบทเรียน

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาเยาวชนของ

โครงการ MWT อยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดถึงกระบวนการในการถอดบทเรียนสู่การ

น าไปปฏิบตัจิรงิ) 

การบริหารการนิเทศงาน เพือ่

สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์

แก่เยาวชน 

ทา่นมีนโยบายตอ่การติดตามโครงงานของเยาวชนอย่างไร  

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ติ ด ต า ม

โครงงาน  เพื่ อส ร้ า งพ ลั ง

ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ก่

เยาวชน 

องค์ประกอบส าคัญในการติดตามโครงงานให้บ รรลุ

ความส าเรจ็และมีความสรา้งสรรคเ์ป็นอยา่งไร 

(หมายรวมถึง เจา้หนา้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ หนังสือหรือชุดความรู ้

ตวัอยา่งสิ่งประดษิฐ์ท่ีใกลเ้คียง เป็นตน้) 

การบริหารการอบรมนอก

หลักสูตรและการประกวด 

เ พื่ อ ส ร้ า ง พ ลั ง ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน  

ค่าย เส ริม ,  กา ร เ ก็บตัว เ พ่ื อ

ประกวด, การประกวดทัง้ในและ

ต่างประเทศ, การศึกษาดูงาน 

เป็นตน้ 

นอกจากกิจกรรมหลัก (ค่าย1 ค่าย2 ค่าย3 และการติดตาม

ของเจ้าหน้าท่ี) ท่ีทางโครงการฯ ได้วางไว้ ทางโครงการมี

กิจกรรมพิเศษอะไรเพ่ือส่งเสริมการพฒันาเยาวชนเพิ่มเติมอีก

บา้ง (อธิบายโดยละเอียดตามประเดน็ย่อย) 



  152 

ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ก า ร บ ริ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น

ทรัพยากรมนุษยแ์ละอ านาจ

หน้าที่เพื่อสร้างพลังความคิด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

ท่านมีวิธีคิดและการวางแผนในการจัดสรรทรพัยากรมนุษย์

เพ่ือใหค้วามรูแ้ละจดัประสบการณต์อ่เยาวชนอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดโดยยึดกระบวนการทัง้หมดในโครงการ

เป็นส าคญั) 

ปัญหา / อุปสรรค และวิธีการ

แก้ไขในการบริหารโครงการ 

ในการบรหิารโครงการท่ีผ่านมา ทา่นพบวา่มีปัญหาอะไรบา้งท่ี

เกิดขึน้และทางโครงการยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้/ ท่านมีวิธีการ

บรหิารจดัการกบัปัญหาดงักลา่วอย่างไร 

ปัญหา / อุปสรรค และวิธีการ

แก้ไขในการบริหารโครงการ 

ในการบริหารโครงการท่ีผ่านมา ท่านพบว่ามีปัญหาท่ีทาง

โครงการไดแ้กปั้ญหาไปแลว้ หากแตปั่ญหานัน้ยงัคงเกิดขึน้ซ  า้ 

/ ทา่นมีวิธีการบรหิารจดัการกบัปัญหาดงักลา่วอยา่งไร  

ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น เ ชิ ง

อุดมการณ ์

ทา่นมีความคาดหวงัตอ่การพฒันานกัคิดสรา้งสรรคอ์ยา่งไร 
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เคร่ืองมือเพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมูล : ส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิตงิานในโครงการ 

MWT 

ปรญิญานิพนธ ์: กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์

โชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิศมยั รตันโรจนส์กลุ 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรตัน ์ 

ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

ผูว้ิจยัช่ือโชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง  

     ปัจจบุนัเป็นนิสิตระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร ์

สาขาจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ

ขณะนีก้ าลงัจดัท าปรญิญานิพนธร์ะดบับณัฑิตศกึษาในเรื่อง 

“กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค”์ ดว้ยวิธีการ

วิจยัเชิงคณุภาพ ดว้ยวิธีวิทยาการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก 

และผูว้ิจยัไดเ้ลือกโครงการ Move World Together เป็น

กรณีศกึษาเพ่ือศกึษาภายใตค้  าถามงานวิจยัสองขอ้ดว้ยกนั

คือ 

1. มีเง่ือนไขส าคญัใดบา้งท่ีประกอบสรา้งขึน้เป็นเยาวชนนกั

คดิสรา้งสรรค ์

หลกัสตูรวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์สาขาจิตวิทยาการศกึษา 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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2. โครงการ MWT ไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคดิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร  

     ผูว้ิจยัไดสุ้ม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎีกลา่วคือไดค้ดัเลือกผูใ้ห้

ขอ้มลูเชิงลกึเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มลูผา่นเครื่องมือแบบ

สมัภาษณเ์ชิงลกึไว ้5 กลุม่ดว้ยกนัคือ  

(ก) เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์(ข) ผูร้เิริ่มโครงการ (ค) ผูบ้ริหาร

โครงการ (ง) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน รวมถึง (จ) อาสาสมคัรท่ี

ท าหนา้ท่ีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)       

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 

     ผูว้ิจยัจงึขออนญุาตในการสมัภาษณท์า่นในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิเคราะห/์สงัเคราะหแ์ละน าไปสูก่าร

ตอบค าถามงานวิจยัตอ่ไป ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะขออนญุาตบนัทึก

การสนทนาของเราและจะปิดการสนทนานีเ้ป็นความลบัเพ่ือ

ไมไ่ดเ้กิดความเส่ือมเสียหรือผลกระทบอ่ืนใดตอ่ผูใ้หข้อ้มลู  

ข้อมูลเบือ้งต้น ประวตัสิว่นตวัทา่นเป็นอยา่งไร 

(ช่ือ-สกุล, ภาระงานปัจจุบนัทัง้งานหลกัและงานรอง, ความ

สนใจ, งานอดิเรก, อุดมการณแ์ละความเช่ือดา้นการพฒันา

ศกัยภาพเยาวชนและการพฒันาสงัคม) 

เป้าหมาย อุดมการณ์ และ

แรงผลักดันต่อโครงการฯ 

แรงผลกัดนัหรืออดุมการณท่ี์ท าใหท้า่นเขา้รว่มโครงการฯ เป็น

อยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดตัง้แตต่ดัสินใจเขา้รว่มจนกระทั่งปัจจบุนั) 
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การแสดงบทบาทหรืออ านาจ

ห น้ า ที่ ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ต่ อ

เยาวชน 

บทบาทของท่านในโครงการฯ เป็นอย่างไร / บทบาทนั้นมี

ความเก่ียวข้องต่อศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของ

เยาวชนไดอ้ยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียด) 

การสร้างและกระบวนการ

รั กษ าค ว าม สัมพั น ธ์ข อ ง

เจ้าหน้าที่ โครงการฯ และ

เยาวชน 

ท่านมีเทคนิคในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธต์่อเยาวชน

อยา่งไร / การมีความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่เยาวชนสง่ผลตอ่ศกัยภาพ

ดา้นความคดิสรา้งสรรคข์องเยาวชนอย่างไร 

การจัดการต่อบริบทรอบตัว

เ ย า วชน เพื่ อ อ า นว ยก า ร

เรียนรู้ศักยภาพด้านความคิด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

เง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงงานของเยาวชนเป็น

อย่างไร / ท่านมีวิธีในการคน้หาและเขา้ถึงเง่ือนไขเหล่านัน้ได้

อยา่งไร 

การจัดการต่อบริบทรอบตัว

เ ย า วชน เพื่ อ อ า นว ยก า ร

เรียนรู้ศักยภาพด้านความคิด

สร้างสรรคแ์ก่เยาวชน 

เง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงงานและยังมีส่วน

ส าคญัต่อการส่งเสริมศักยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ก่

เยาวชนเป็นอยา่งไร 

ก า ร จั ดป ร ะสบก า รณ์แ ก่

เยาวชน 

ท่านไดจ้ัดประสบการณใ์นรูปแบบใดเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้

เกิดศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรค ์

(อธิบายโดยละเอียดทีละประสบการณ)์ 

ความคาดหวังทางอุดมการณ ์ ทา่นมีความคาดหวงัตอ่การพฒันานกัคิดสรา้งสรรคอ์ยา่งไร 

ส่วนท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างมี

รายละเอียด และผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และ
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สังเคราะหเ์พ่ือน าไปสู่การตอบค าถามงานวิจัยในล าดับต่อไป 

ทั้งนี ้ผู้วิจัยมีความยินดีท่ีจะส่งชุดเทปสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ให้

สมัภาษณต์รวจสอบถึงความสอดคลอ้งระหว่างแนวคิดระหว่าง

การใหส้มัภาษณ ์และขอ้มูลท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการถอดเทปเสร็จ

สิน้แลว้ ขอ้มูลส่วนใดท่ีผูใ้หส้ัมภาษณมี์ความตอ้งการถอดถอน 

เนน้ย า้ หรือเพิ่มเติม ผูว้ิจยัจะด าเนินการทนัทีเพ่ือรกัษาสิทธิและ

ผลประโยชนข์องผูใ้หส้มัภาษณไ์มใ่หข้าดตกบกพรอ่ง 
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เคร่ืองมือเพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมูล : ส าหรับเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์

ปรญิญานิพนธ ์: กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค ์

โชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิศมยั รตันโรจนส์กลุ 

ท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พาสนา จลุรตัน ์ 

ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

ผูว้ิจยัช่ือโชตเิวชญ ์อึง้เกลีย้ง  

     ปัจจบุนัเป็นนิสิตระดบัปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร ์

สาขาจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ

ขณะนีก้ าลงัจดัท าปรญิญานิพนธร์ะดบับณัฑิตศกึษาในเรื่อง 

“กระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคิดสรา้งสรรค”์ ดว้ยวิธีการ

วิจยัเชิงคณุภาพ ดว้ยวิธีวิทยาการสรา้งทฤษฎีจากฐานราก 

และผูว้ิจยัไดเ้ลือกโครงการ Move World Together เป็น

กรณีศกึษาเพ่ือศกึษาภายใตค้  าถามงานวิจยัสองขอ้ดว้ยกนั

คือ 

1. มีเง่ือนไขส าคญัใดบา้งท่ีประกอบสรา้งขึน้เป็นเยาวชนนกั

คดิสรา้งสรรค ์

หลกัสตูรวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย ์สาขาจิตวิทยาการศกึษา 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

2. โครงการ MWT ไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูสู้เ่ยาวชนนกัคดิ

สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งไร  

     ผูว้ิจยัไดสุ้ม่ตวัอยา่งเชิงทฤษฎีกลา่วคือไดค้ดัเลือกผูใ้ห้

ขอ้มลูเชิงลกึเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มลูผา่นเครื่องมือแบบ

สมัภาษณเ์ชิงลกึไว ้5 กลุม่ดว้ยกนัคือ  

(ก) เยาวชนนกัคดิสรา้งสรรค ์(ข) ผูร้เิริ่มโครงการ (ค) ผูบ้ริหาร

โครงการ (ง) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน รวมถึง (จ) อาสาสมคัรท่ี

ท าหนา้ท่ีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)       

ส่วนต้น 

• การแนะน าตวัและชีแ้จง
งานวิจยัเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

• จรยิธรรมในงานวิจยั 
 

     ผูว้ิจยัจงึขออนญุาตในการสมัภาษณท์า่นในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวิเคราะห/์สงัเคราะหแ์ละน าไปสูก่าร

ตอบค าถามงานวิจยัตอ่ไป ทัง้นีผู้ว้ิจยัจะขออนญุาตบนัทึก

การสนทนาของเราและจะปิดการสนทนานีเ้ป็นความลบัเพ่ือ

ไมไ่ดเ้กิดความเส่ือมเสียหรือผลกระทบอ่ืนใดตอ่ผูใ้หข้้อมลู  

ข้อมูลเบือ้งต้น ประวตัสิว่นตวัของนอ้งเป็นอยา่งไร 

(ช่ือ-สกุล, ช่ือเล่น, อายุ, สถานะในครอบครวั,สถานศึกษา, 

ภูมิล  าเนา, ความสนใจ, งานอดิเรก, ชมรมท่ีเขา้รว่ม, รางวลัท่ี

เคยไดร้บั, เปา้หมายในชีวิต) 

ส่วนที ่1 : ครอบครัว 

• การเลีย้งดขูองครอบครวั 

• ความสมัพนัธต์อ่ญาตพ่ีินอ้ง 

ภาพครอบครวัท่ีในความทรงจ าของนอ้งเป็นอย่างไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนที ่1 : ครอบครัว 

• การเลีย้งดขูองครอบครวั 

• ความสมัพนัธต์อ่ญาตพ่ีินอ้ง 

วิธีการเลีย้งดูของครอบครวัอย่างไรท่ีส่งผลใหน้อ้งเป็นคนท่ี

แตกตา่งไปจากเพ่ือนๆ (ขอใหอ้ธิบายโดยละเอียด) 

-การเพิ่มพฤตกิรรม 

-การลดพฤตกิรรม 

-การคงอยูข่องพฤตกิรรม 

ส่วนที ่1 : ครอบครัว  

• การเลีย้งดขูองครอบครวั 

• ความสมัพนัธต์อ่ญาตพ่ีินอ้ง 

กิจกรรมในครอบครวัท่ีส่งผลให้นอ้งเป็นคนท่ีคิดแปลกใหม่

เป็นอยา่งไร 

(ใหเ้ลา่ทีละกิจกรรมอยา่งละเอียดและเป็นขัน้ตอน) 

ส่วนที ่1 : ครอบครัว  

• การเลีย้งดขูองครอบครวั 

• ความสมัพนัธต์อ่ญาตพ่ีินอ้ง 

ต้นแบบในการใช้ชีวิตของน้องมาจากบุคคลในครอบครัว

หรือไม ่/ เขาเป็นตน้แบบอยา่งไร 

ส่วนที ่1 : ครอบครัว  

• การเลีย้งดขูองครอบครวั 

• ความสมัพนัธต์อ่ญาตพ่ีินอ้ง 

ญาติพ่ีน้องของน้องเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกใหม่ไหม / 

ความสมัพนัธข์องนอ้งกบัญาติๆ  เป็นอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดเป็นรายคน) 

-ขนาดของครอบครวัมีผลตอ่การคดิแปลกใหม่? 

-เพศของพี่นอ้งมีผลตอ่การคดิแปลกใหม?่ 

-ล าดบัท่ีของพี่นอ้งมีผลตอ่การคดิแปลกใหม่?  
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนที ่2 :โรงเรียน 

• หลกัสตูรและการสอน 

• กิจกรรมในโรงเรียน 

• ครู 

• ตน้แบบในชีวิต 
 

 

 

วิชาหรือกิจกรรมในการเรียนการสอนอะไรบา้งท่ีส่งผลใหน้อ้ง

เป็นคนท่ีคิดแปลกใหม่ / วิชาเหล่านัน้ท าให้นอ้งเป็นคนท่ีมี

ความคดิแปลกใหมไ่ดอ้ยา่งไร 

(ใหเ้ลา่อยา่งมีรายละเอียดทีละวิชา/กิจกรรม) 

ส่วนที ่2 :โรงเรียน 

• หลกัสตูรและการสอน 

• กิจกรรมของโรงเรียน 

• ครู 

• ตน้แบบในชีวิต 

กิจกรรมของโรงเรียนท่ีส่งผลให้น้องเป็นคนท่ีคิดแปลกไม่

เหมือนใครเป็นอยา่งไร 

(ใหเ้ลา่ทีละกิจกรรมอยา่งละเอียดอยา่งเป็นขัน้ตอน) 

ส่วนที ่2 :โรงเรียน 

• หลกัสตูรและการสอน 

• กิจกรรมของโรงเรียน 

• ครู 

• ตน้แบบในชีวิต 

ครูในโรงเรียนคนใดท่ีส่งผลใหน้อ้งมีความคิดแปลกใหม่ / ครู

คนนั้นมีพฤติกรรมหรือลักษณะท่ีบ่งบอกว่าเป็นนักคิด

สรา้งสรรคอ์ยา่งไร  

(เลา่อยา่งมีรายละเอียดรายคน) 

ส่วนที ่2 :โรงเรียน 

• หลกัสตูรและการสอน 

• กิจกรรมของโรงเรียน 

• ครู 

• ตน้แบบในชีวิต 

ครูในโรงเรียนท่ีส่งผลใหน้้องมีความคิดแปลกใหม่-เขามีวิธี

สอนหรืออบรมนอ้งอยา่งไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนที ่2 :โรงเรียน 

• หลกัสตูรและการสอน 

• กิจกรรมของโรงเรียน 

• ครู 

• ตน้แบบในชีวิต 

ตน้แบบในการใชชี้วิตท่ีน้องคิดว่าไดเ้รียนรูม้าจากโรงเรียน

เป็นอยา่งไร 

(ครู, กลุม่เพ่ือน, กิจกรรม ฯลฯ)  

ส่วนที ่3 :กลุ่มเพือ่น 

• เพ่ือนในโรงเรียน 

• เพ่ือนนอกโรงเรียน 

ลกัษณะของเพ่ือนในโรงเรียนท่ีนอ้งคิดว่าเป็นคนท่ีมีความคิด

แปลกใหมคื่อใคร / เขาเป็นคนท่ีมีพฤตกิรรมเป็นอย่างไร / เขา

ส่งผลต่อวิธีคิดด้านความคิดแปลกใหม่ของน้องหรือไม่

อยา่งไร  

(อธิบายโดยละเอียดรายบคุคล) 

ส่วนที ่3 :กลุ่มเพือ่น 

• เพ่ือนในโรงเรียน 

• เพ่ือนนอกโรงเรียน 

กิจกรรมท่ีนอ้งท ารว่มกับเพ่ือนในโรงเรียนแลว้ส่งผลต่อวิธีคิด

ดา้นความคดิแปลกใหมเ่ป็นอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม)  

ส่วนที ่3 :กลุ่มเพือ่น 

• เพ่ือนในโรงเรียน 

• เพ่ือนนอกโรงเรียน 

เพ่ือนนอกโรงเรียนท่ีนอ้งคิดว่าเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกใหม่

คือใคร /   เขาเป็นคนท่ีมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร / เขาส่งผลตอ่

วิธีคดิดา้นความคดิแปลกใหมข่องนอ้งหรือไมอ่ยา่งไร  

(อธิบายโดยละเอียดรายบคุคล)  

เช่ือมโยงถึงความสมัพนัธก์ับค าถามต่อเรื่อง เพศ, ความเป็น

รุน่พ่ี-รุน่นอ้ง และรุน่เดียวกนั 

ส่วนที ่3 :กลุ่มเพือ่น 

• เพ่ือนในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ีร่วมท ากับเพ่ือนนอกโรงเรียนแล้วส่งผลต่อวิธีคิด

แปลกใหมข่องนอ้งเป็นอยา่งไร 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

• เพ่ือนนอกโรงเรียน (อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

เช่ือมโยงถึงความสมัพนัธก์ับค าถามต่อเรื่อง เพศ, ความเป็น

รุน่พ่ี-รุน่นอ้ง และรุน่เดียวกนั 

ส่วนที่  4 : บริบทอื่นๆ ที่มี

อิทธิพลต่อเยาวชน  

• สงัคมรอบบา้น 

• ส่ือท่ีบริโภค 

• งานอดเิรก/ชมรมสงักดั 

เพ่ือนบา้นท่ีมีส่วนในการส่งเสริมวิธีคิดแปลกใหม่ของน้อง

หรือไม ่/ สง่เสรมิอยา่งไร 

ส่วนที่  4 : บริบทอื่นๆ ที่มี

อิทธิพลต่อเยาวชน  

• สงัคมรอบบา้น 

• ส่ือท่ีบริโภค 

• งานอดเิรก/ชมรมสงักดั 

ส่ือประเภทใด (เช่นวิทยุ, โทรทัศน,์ อินเทอรเ์น็ต ฯลฯ) ช่วย

ส่งเสริมใหน้อ้งเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกใหม่ / ส่ือเหล่านัน้

สง่ผลใหน้อ้งเป็นคนท่ีคดิแปลกใหมห่รือไม ่/ ส่ือเหลา่นัน้สง่ผล

อยา่งไร 

(จดัล าดบัส่ือเหลา่นัน้พรอ้มทัง้อธิบายโดยละเอียดตามล าดบั) 

ส่วนที่ 5 : การตัดสินใจเข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ

กระบวนการรวมทีมเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ MWT  

เหตผุลท่ีท าใหน้อ้งไดร้บัการคดัเลือกจากครูหรือโรงเรียนเพ่ือ

เขา้รว่มโครงการ MWT เป็นอยา่งไร  

 

ส่วนที่ 5 : การตัดสินใจเข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ

กระบวนการรวมทีมเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ MWT 

ปัจจยัอะไรท่ีท าใหน้อ้งตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ MWT 
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ประเดน็ ค าอธิบาย/ค าถาม 

ส่วนที่ 5 : การตัดสินใจเข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ

กระบวนการรวมทีมเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ MWT 

เกิดกระบวนการรวมทีมอย่างไรเพ่ือให้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

MWT 

ส่วนที่ 5 : การตัดสินใจเข้า

ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ

กระบวนการรวมทีมเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ MWT 

ความคาดหวงัตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ ของนอ้งเป็นอยา่งไร 

 

 

 

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 
 

กิจกรรมในค่าย 1 เป็นอย่างไร  / กิจกรรมเหล่านัน้ส่งผลต่อ

ความคิดแปลกใหม่ของนอ้งอย่างไร / กิจกรรมใดบา้งท่ีส่งผล

ใหน้อ้งมีความคดิแปลกใหมม่ากท่ีสดุ 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในกลุ่มสีของน้องเป็น

อย่างไร / เขาได้มีส่วนส่งเสริมต่อกระบวนการเรียนรูด้้าน

ความคดิแปลกใหมข่องนอ้งอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม)  

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 

วิทยากรท่ีน้องพบในค่าย 1 เป็นอย่างไร / เขามีวิ ธีการ

ถ่ายทอดความรูท่ี้เอือ้ตอ่การสรา้งความคดิแปลกใหมข่องนอ้ง

อยา่งไร  
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• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ (อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม)  

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรท่ีน้องจ าได้คือใคร / จดจ าเขาได้ในด้านใดและ

อยา่งไร (เหตกุารณ-์ค าพดู-บคุลิกภาพ)  

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

เพ่ือนใหม่ในคา่ยท่ี1เป็นโอกาสหรืออปุสรรคตอ่การเรียนรูก้าร

คดิแปลกใหม/่ เป็นโอกาสหรืออปุสรรคอยา่งไร 

(อธิบายในภาพรวมและโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 

ส่วนที ่6 : ค่าย 1 

• กิจกรรม 

• วิทยากรกระบวนการ  

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

ขณะท ากิจกรรมคิดโครงงานเป็นกลุ่มโรงเรียน เพ่ือนเป็น

โอกาสหรืออปุสรรคตอ่การเรียนรูก้ารคิดสรา้งสรรคใ์นคา่ย 1 / 

เป็นโอกาสหรืออปุสรรคอยา่งไร 

(อธิบายในภาพรวมและโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 

ส่วนที ่7 :  

ระหว่างค่าย 1 และค่าย 2 

• แนวคิดในการท าโครงงาน 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครูท่ีปรกึษา 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

แนวคดิของโครงงานท่ีไดร้บัรางวลัเกิดขึน้ในช่วงเวลานีห้รือไม่ 

/  เ กิดขึ ้นอย่างไร  / ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เ กิดแนวคิดของ

โครงงานดงักลา่วเป็นอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 
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ส่วนที ่8 :  

ระหว่างค่าย 1 และค่าย 2 

• แนวคิดในการท าโครงงาน 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครูท่ีปรกึษา 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

หลงัจากจบค่าย 1 โครงการ MWT ไดมี้การติดตามโครงงาน

ของนอ้งอย่างไร / การติดตามนัน้ส่งผลต่อแนวคิดในการท า

โครงงานอยา่งไร 

ส่วนที ่9 :  

ระหว่างค่าย 1 และค่าย 2 

• แนวคิดในการท าโครงงาน 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครูท่ีปรกึษา 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

ครูท่ีปรกึษามีวิธีการติดตามและตอ่ยอดแนวคิดโครงงานของ

นอ้งอย่างไร / วิธีการเหล่านัน้เอือ้ต่อการคน้พบแนวคิดใหม่ๆ 

ในการท าโครงงานไดอ้ยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 

ส่วนที ่9 :  

ระหว่างค่าย 1 และค่าย 2 

• แนวคิดในการท าโครงงาน 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครูท่ีปรกึษา 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

เพ่ือนในกลุม่มีวิธีการตดิตามและตอ่ยอดแนวคดิโครงงานของ

นอ้งอย่างไร / วิธีการเหล่านัน้เอือ้ต่อการคน้พบแนวคิดใหม่ๆ 

ในการท าโครงงานไดอ้ยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 

ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

กิจกรรมในค่าย 2 เป็นอย่างไร  / กิจกรรมเหล่านัน้ส่งผลต่อ

ความคิดแปลกใหม่ของนอ้งอย่างไร / กิจกรรมใดบา้งท่ีส่งผล

ใหน้อ้งมีความคดิแปลกใหมม่ากท่ีสดุ 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 
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ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 
 

ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) ในกลุม่โรงเรียนของนอ้งเป็นอย่างไร 

/ เขามีวิธีส่งเสริมต่อกระบวนการเรียนรูด้า้นความคิดแปลก

ใหมข่องนอ้งอยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียด) 

ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรท่ีน้องพบในค่าย 2 เป็นอย่างไร / เขามีวิ ธีการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้เอือ้ตอ่การสรา้งความคิดแปลกใหม่ของ

นอ้งอยา่งไร  

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

 

ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรท่ีนอ้งจดจ าไดคื้อใคร / จดจ าเขาไดใ้นดา้นใดและ

อยา่งไร (เหตกุารณ-์ค าพดู-บคุลิกภาพ) 

ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

ขณะท่ีอยู่ในค่าย 2 เพ่ือนในกลุ่มโรงเรียนได้ช่วยกันสร้าง

กระบวนการคิดเพ่ือต่อยอดโครงงานของกลุ่มโรงเรียนได้

หรือไม ่/ อยา่งไร 
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ส่วนที ่10 : ค่าย 2 

• กิจกรรม 

• ผูใ้หค้  าปรกึษา (Mentor) 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 
 

 

 

 

 

เพ่ือนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีไดพ้บในค่าย 2 ไดส้่งผลต่อการต่อ

ยอดทางความคิดหรือสรา้งแนวคิดใหม่ของนอ้งไดห้รือไม่ / 

อยา่งไร 

ส่วนที ่11 : 

ระหว่างค่าย 2 และ ค่าย 3 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครู 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

หลงัจากจบค่าย 2 โครงการ MWT ไดมี้การติดตามโครงงาน

ของนอ้งอย่างไร / การติดตามนัน้ส่งผลต่อแนวคิดในการท า

โครงงานอยา่งไร 

ส่วนที ่11 : 

ระหว่างค่าย 2 และ ค่าย 3 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครู 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

ครูท่ีปรกึษามีวิธีการติดตามและตอ่ยอดแนวคิดโครงงานของ

นอ้งอย่างไร / วิธีการเหล่านัน้เอือ้ต่อการคน้พบแนวคิดใหม่ๆ 

ในการท าโครงงานไดอ้ยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 
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ส่วนที ่11 : 

ระหว่างค่าย 2 และ ค่าย 3 

• การติดตามของโครงการฯ 

• การติดตามของครู 

• การติดตามของกลุม่เพ่ือน 

กลุ่มเพ่ือนมีวิธีการติดตามและต่อยอดแนวคิดโครงงานของ

นอ้งอย่างไร / วิธีการเหล่านัน้เอือ้ต่อการคน้พบแนวคิดใหม่ๆ 

ในการท าโครงงานไดอ้ยา่งไร 

(อธิบายโดยละเอียดรายเหตกุารณ)์ 

ส่วนที ่12 : ค่าย 3 

• กิจกรรม 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

กิจกรรมในค่าย 3 เป็นอย่างไร  / กิจกรรมเหล่านัน้ส่งผลต่อ

ความคิดแปลกใหม่ของนอ้งอย่างไร / กิจกรรมใดบา้งท่ีส่งผล

ใหน้อ้งมีความคดิแปลกใหมม่ากท่ีสดุ 

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

 

 

ส่วนที ่12 : ค่าย 3 

• กิจกรรม 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรท่ีน้องพบในค่าย 3 เป็นอย่างไร / เขามีวิ ธีการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้เอือ้ตอ่การสรา้งความคิดแปลกใหม่ของ

นอ้งอยา่งไร  

(อธิบายโดยละเอียดรายกิจกรรม) 

 

ส่วนที ่12 : ค่าย 3 

• กิจกรรม 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

วิทยากรท่ีนอ้งจดจ าไดคื้อใคร / จดจ าเขาไดใ้นดา้นใดและ

อยา่งไร (เหตกุารณ-์ค าพดู-บคุลิกภาพ)  
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ส่วนที ่12 : ค่าย 3 

• กิจกรรม 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

ขณะท่ีอยู่ในค่าย 3 เพ่ือนในกลุ่มโรงเรียนได้ช่วยกันสร้าง

กระบวนการคิดเพ่ือต่อยอดโครงงานของกลุ่มโรงเรียนได้

หรือไม ่/ อยา่งไร 

ส่วนที ่12 : ค่าย 3 

• กิจกรรม 

• วิทยากร 

• เพ่ือนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

เพ่ือนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีไดพ้บในค่าย 3 ไดส้่งผลต่อการต่อ

ยอดทางความคิดหรือสรา้งความคิดแปลกใหม่ของนอ้งได้

หรือไม ่/ อยา่งไร 

ส่วนที ่13 : หลังค่าย 3 ภายหลงัจากค่าย 3 โครงการ MWT ไดต้ิดต่อกับนอ้งเพ่ือท า

กิจกรรมรว่มกบัโครงการอีกหรือไม ่/ อยา่งไร 

ส่วนที ่13 : หลังค่าย 3 ภายหลงัจากค่าย 3 นอ้งไดน้  าความรูท่ี้ไดร้บัจากโครงการไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของนอ้งหรือไม ่/ อยา่งไร 

ส่วนท้าย ผูว้ิจัยขอขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณท่ี์ไดใ้หข้อ้มูลเชิงลึกอย่างมี

รายละเอียด และผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะหแ์ละ

สงัเคราะหเ์พ่ือน าไปสู่การตอบค าถามงานวิจยัในล าดบัตอ่ไป 

ทัง้นีผู้ว้ิจัยมีความยินดีท่ีจะส่งชุดเทปสัมภาษณเ์พ่ือให้ผู้ให้

สัมภาษณ์ตรวจสอบถึงความสอดคล้องระหว่างแนวคิด

ระหว่างการให้สัมภาษณ์ และข้อมูลท่ีเกิดขึน้ภายหลังการ

ถอดเทปเสร็จสิน้แลว้ ขอ้มูลส่วนใดท่ีผูใ้หส้ัมภาษณมี์ความ

ตอ้งการถอดถอน เนน้ย า้ หรือเพิ่มเติม ผูว้ิจัยจะด าเนินการ
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ทนัทีเพ่ือรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่ให้

ขาดตกบกพรอ่ง 
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ภาคผนวก ง 

ภาพบรรยากาศของโรงเรียนและบ้านของเยาวชนนักคิดสร้างสรรค ์จังหวัด

นครพนม และจังหวัดขอนแก่น 
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ภาพบรรยากาศของหอ้งเรียนวิชาชุมนุมของเยาวชนจังหวัดนครพนม  
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ภาพบรรยากาศของบ้านเยาวชนจังหวัดนครพนม  
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ภาพบรรยากาศของบ้านเยาวชนจังหวัดนครพนม  
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ภาพบรรยากาศของบ้านเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวจิัย 
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