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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC และ 3) พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของ

สถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขั้นตอนวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ 

1) ศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนำและหำคุณภำพของนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 3) สร้ำงกลไกกำร

ขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 4) ขับเคล่ือน

เครือข่ำย และ 5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ำย กลุ่มเป้ำหมำย คือ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน

ครู จสำนวน 19 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 จสำนวน 345 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่อง

มือท่ีเป็นนวตักรรม คือ คูม่อืกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) เครือ่ง

มือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล จสำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถำมศึกษำสภำพควำมต้องกำรจสำเป็นของ
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ครใูนกำรพฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ (2) แบบประเมินกำรจดักิจกรรมกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิ

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC และ (3) แบบประเมินทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ

ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคล่ือนเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 พบว่ำ มกีลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนหลักในกำรสร้ำงเครือข่ำย ขั้นที่ 2 ประชุมกสำหนดกลุ่ม

เป้ำหมำยในกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย ขั้นที่ 3 ศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นของโรงเรียนเครือข่ำยในกำร

จัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ขั้นที่ 4 พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC ขั้นที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหำร ครู และนักเรียนของ

โรงเรยีนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) ผลพฒันำครเูครอื

ข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่ำ กำรพัฒนำครูเครือข่ำยโดยจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“กำรพัฒนำครูเครือขำ่ยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” ครูโรงเรียนเครือข่ำยได้นสำนวัตกรรม

และกระบวนจัดกิจกรรมกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ไปใช้กับ

นักเรียน มีกำรนิเทศติดตำมผลกำรดสำเนินงำนจำกคณะทสำงำนและมีกำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกำรจัด

นทิรรศกำร ซึง่แสดงว่ำ ครเูครอืข่ำยมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพฒันำกำรจัดกจิกรรมกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ได้เป็นอย่ำงดี 3) ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดย

ใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พบว่ำ โรงเรียนมีผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC อยู่ในขั้นสูงสุด คือ ข้ันที่ 5 

ข้ันพัฒนำผลงำนให้มีประสิทธิภำพ นักเรียนเกิดกำรจัดกำรขยะท่ีดีข้ึน มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์ เกิดเป็นทักษะกำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบเป็นข้ันตอนและสำมำรถนสำผลงำนจำกกำรพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์นสำไปเผยแพร่สู่ชุมชน  

ค�าส�าคญั : กลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย กำรจัดกำรขยะ กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ กระบวนกำร PDCC

Abstract
 The purposes of this research were 1) to build a network drive mechanism for waste management to develop 

creative skills using the PDCC process; 2) to develop waste management network teachers to improve students’ 

creative skills using the PDCC process, and 3) to creative skills development using PDCC process of schools un-

der Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1. The research process had 5 steps, namely: 1) 

Study relevant concepts, 2) Develop and find quality of innovations and research tools, 3) Build a network drive 

mechanism for waste management to develop a creative skills using PDCC process, 4) Drive networks, and 5) 

Develop learning exchange between network schools. The target groups were 10 school administrators, 19 teach-

ers, and 345 students of grade 5-6. The research tools consisted of 1) The innovative tools which were the waste 
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management manuals to develop a creative skills using PDCC process, 2) 3 sets of the tools for data collection, 

consisting of: (1) Questionnaire to study the teachers’ needs in the creative skills development, (2) Waste manage-

ment assessment form to develop a creative skills using the PDCC process, and (3) The creative skills assessment 

form using PDCC process. The statistics used in quantitative data analysis were mean and standard deviation. The 

qualitative data analysis used content analysis.

 The research found that: 1) The network drive mechanism for waste management in a creative skills devel-

opment using PDCC process of schools under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1 showed that 

there were 5steps in network drive mechanism for waste management to develop creative skills using the PDCC 

process, namely: Step 1 Collaborate with key agencies in creating the network; Step 2 Meet the participants to 

determine the target group for creating a network drive mechanism; Step 3 Study the needs of network schools in 

waste management to develop a creative skills; Step 4 Develop a waste management network teachers to develop 

a creative skills of students using PDCC process; Step 5 Exchange the knowledge of administrators, teachers, 

and students of waste management network schools to develop a creative skills using PDCC process. 2) Results 

from the teacher network development of waste management to develop students’ creative skills using the PDCC 

process under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1, found that: Teacher network development by 

the workshop “Teacher Network Development of Waste Management to Develop Creative Skills Using PDCC 

Process of the Schools Under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1” adopted an innovation and 

waste management activities to develop creative skills using PDCC process for students. There was supervision, 

follow-up of the work with working group, and the use of lessons learned to exchange and learn through exhibi-

tions. This results showed that the teacher network had knowledge, understanding and could develop the waste 

management activities to develop a creative skills using the PDCC process. 3) Creative skills development using 

PDCC process of the schools under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1showed that the schools 

had a creative skills development using PDCC process at the most advanced level in Step 5. The process of devel-

oping effective work, students had better skill in waste management. The process of creative skills development 

became a systematic working process and the work of creative skills development will be distributed to the com-

munity. 

Keywords: network drive mechanism, waste management, creative skills development, PDCC process

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้ควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยมีกำรกสำหนดเป้ำ

หมำยยุทธศำสตร์ของกรอบนโยบำยหลัก เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2554-2561) 

และข้อมูลรำยงำนกำรศึกษำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศสมำชิกองค์กรระดับ

นำนำชำติเสนอแนะว่ำผู้สอนและผู้เรียนควรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบบูรณำกำรท้ังระบบโดยเน้น

ให้เกิดทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนเป็นสสำคัญสอดคล้องกับกำรกสำหนดเกณฑ์

ในกำรประเมินทุกรอบของสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. 

ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนท่ีระบุว่ำผูเ้รยีนควรมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ และคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ เป็น

คุณลักษณะพื้นฐำน เพรำะมีควำมจสำเป็นต่อกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ และนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้ [1]
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 ปัญหำสสำคัญด้ำนกำรศึกษำของเด็กไทย คือ ยังขำดทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ที่ยอมรับใน

ระดับนำชำติ นัน่คอืทักษะกำรคดิ ซึง่เป็นเครือ่งมอืสสำคัญในกำรเรยีนรูใ้นทกุสำระทสำให้มีผลกำรประเมินโดยรวมตสำ่

กว่ำประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลกำรประเมินของโครงกำร PISA (Programme for International Students Assessment) 

จำกผลกำรศึกษำขององค์กำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economics Cooperation 

and Development, OECD) ในปี 2552 พบว่ำ เด็กไทยกลุม่อำย ุ15 ปี มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนตสำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ในระดับ

นำนำชำติในทุกวชิำ นอกจำกนี ้ยงัมีปรำกฏกำรณ์ท่ี พบว่ำ ผลกำรสอบโอเน็ต (O-NET) มีเด็กสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์จสำนวน

มำก โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์มีแนวโน้มตส่ำลง [2] สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำกำรเรียนรู้ เพรำะวิชำคณิตศำสตร์ เป็น

วิชำที่ต้องอำศัยพื้นฐำนกำรคิดเป็นหลักกำรคิดที่สสำคัญ คือ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซึ่งนับ

ว่ำเป็นทักษะกระบวนกำรคิดข้ันสงู [3] ซึง่ทักษะกำรคิดท้ังสองแบบนีส้ำมำรถพฒันำได้ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะ

สม

 ควำมคดิสร้ำงสรรค์นับเป็นควำมสำมำรถทีส่สำคัญอย่ำงหน่ึงของมนุษย์ ซ่ึงมีคุณภำพมำกกว่ำควำมสำมำรถด้ำน

อื่น ๆ  ดังคสำกล่ำวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่กล่ำวว่ำ จินตนำกำรสสำคัญกว่ำควำมรู้ เพรำะจินตนำกำร

ไร้ขอบเขตกว้ำงไกล คิดได้หลำกหลำย อนัเป็นปัจจัยท่ีจสำเป็นยิง่ ในกำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำของประเทศชำติประเทศ

ใดกต็ำมสำมำรถแสวงหำ พฒันำและดึงเอำศักยภำพเชงิสร้ำงสรรค์ออกมำใช้ให้เกดิประโยชน์มำกเท่ำใด กย็ิง่มีโอกำส

ก้ำวหน้ำได้มำกเทำ่น้ัน ดังจะเห็นได้จำกบรรดำประเทศมหำอสำนำจท้ังหลำยได้มีกำรค้นคว้ำ ศึกษำในด้ำนควำมคิด

สร้ำงสรรค์ของมนุษย์กันมำกมำยในกำรพัฒนำให้เกิดกับบุคคลต่ำง ๆ [4] โดยควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นคุณลักษณะ

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน สำมำรถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนำสูงข้ึนได้ด้วยกำรสอน ฝึกฝนและปฏิบัติวิธีที่ถูก

ต้อง [5] 

 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ส่วนใหญ่จะพัฒนำโดยให้นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติในงำนต่ำง ๆ และที่มีใช้มำกที่สุด คือ กำรสร้ำงงำนจำกกำรประดิษฐ์ และจำกสถำนกำรณ์ปัญหำของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ำ มีปัญหำเรื่องขยะที่เป็นปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตเป็นอย่ำง

มำก เนื่องจำกขยะบำงประเภทสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ บำงประเภทสำมำรถรีไซเคิลได้ และบำงประเภท

ไม่สำมำรถรไีซเคิลได้ ดังน้ัน กำรนสำขยะมำรไีซเคลิจงึเป็นอกีทำงเลอืกในกำรนสำวสัดุเหล่ำน้ันมำใช้ให้เกิดประโยชน์

เป็นสื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ [6] และกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำโดย

กำรนสำขยะมำใช้ประโยชน์ในกำรเป็นส่ือและวัสดุในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน

ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ จำกกำรศึกษำแนวคิดทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำ กำรดสำเนินกำรพัฒนำเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงให้มีกำรผลกำรพัฒนำในวงกว้ำงควรมีกำรทสำงำนลักษณะเครือข่ำย ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับภำคส่วนต่ำง ๆ 

ในสังคมเพื่อกำรแก้ไขปัญหำเป็นแนวทำงที่มีควำมสสำคัญมำกขึ้นในปัจจุบัน เป็นแนวคิดกำรบริหำรงำนภำครัฐใน

ยุคใหม่ที่ต้องกำรสร้ำงหลักประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะนสำไปสู่กำรผลิตผลลัพธ์ตำมที่คำดหวัง 

มใิช่เพียงกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่กสำหนดไว้เท่ำนั้น กำรบริหำรงำนที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว มุ่งผลสสำเร็จใน

กำรปฏบิติังำน และเปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ  ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรลงมือแก้ไขปัญหำอย่ำง

จรงิจัง จึงมีมติิของกำรบรหิำรงำนภำครฐัยคุใหม่ทีช่่วยสร้ำงหลกัประกันว่ำ กำรลงมือแก้ไขปัญหำผ่ำนเครือข่ำยควำม

ร่วมมือจะนสำไปสู่กำรบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ [7]

 จำกกำรศึกษำข้อมูลเบือ้งต้นของสถำนศกึษำสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์ 

เขต 1 พบว่ำ กำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำมีกำรดสำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรนสำขยะมำใช้ในกำรประดิษฐ์

เพื่อนสำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ยังไม่มีกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเต็ม
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รูปแบบ [8] ผู้วิจัยจึงได้สังเครำะห์แนวคิดกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนสำกระบวนกำรที่ได้จำกกำร

สังเครำะห์ที่เรียกว่ำ กระบวนกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ PDCC มำใช้เป็นนวัตกรรมในกำรพัฒนำทักษะ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์

 จำกเหตุผลและควำมสสำคัญข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะทสำกำรศึกษำกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำร

จดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCCของสถำนศึกษำในสังกดัสสำนกังำนเขตพื้

นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์เขต 1 ซึง่ผูว้จิยัหวงัว่ำจะเกดิรปูแบบกำรพฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC อย่ำงมีประสิทธิภำพและนสำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ 

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่สร้ำงกลไกกำรขบัเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. เพือ่พฒันำครเูครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 3. เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ขอบเขตการวจิยั
 กำรวจัิยในครัง้น้ีเป็นกำรวจัิยกลไกกำรขับเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 

1 ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตของกำรวิจัยดังนี้

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวจัิยในครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำกลไกกำรขับเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำ

ทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถม

ศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. ขอบเขตด้ำนพืน้ทีก่ำรวจัิย คอื โรงเรยีนท่ีสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ 

เขต 1 จสำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้ำนคั่นกระได 2) โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์ 3) โรงเรียนบ้ำนคอก

ช้ำง 4) โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง 5) โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว 6) โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ 7) โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว 

และ 8) โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด

 3. ระยะเวลำที่วิจัย ในช่วงภำคเรียนที่ 1 - 2 ปีกำรศึกษำ 2561

วธีิด�าเนินการวจิยั 
 ในกำรวิจัยเรื่อง กลไกกำรขับเคล่ือนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร(Action Research) ผู้วิจัยได้กสำหนดขั้นตอนกำรวิจัย 5 ขั้นตอนดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

176 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 171-180 (2019)      Vol.9 No.3

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยผู้วิจัยศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบแนวคิดในกำรวิจัยโดยใช้วิธี

กำรสังเครำะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนสำมำพัฒนำเป็นกระบวนกำรพัฒนำควำม

คิดสร้ำงสรรค์ PDCC

 ขัน้ตอนที ่2 พฒันำและหำคณุภำพคู่มือกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถำมควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์ และ 2) แบบประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรขยะและแบบวัดทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยผ่ำน

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัยโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน มี IOC อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 ทั้งสองฉบับ 

 ข้ันตอนท่ี 3 สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประกอบด้วย ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ขบัเคลือ่นเครอืข่ำยโดยกำรใช้นวตักรรม “คู่มือกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC” กบัโรงเรยีนเครอืข่ำยในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขัีนธ์ 

เขต 1 ซึง่ผูว้จิยัได้พฒันำคู่มือกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC จำกกำร

ศึกษำกรอบแนวคิดทฤษฎีในกำรวิจัยและนสำมำสังเครำะห์แนวคิดจำกขั้นตอนที่ 1 และนสำกระบวนกำรพัฒนำทักษะ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ PDCC นสำไปสู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนกำรสร้ำงเป็นคู่มือกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC หลงัจำกนัน้ผูว้จิยัได้นสำคูมื่อน้ีไปให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 คน ประเมินคณุภำพ

ของคู่มือฯ ซึ่งมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 

 ขัน้ตอนที ่5 กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องโรงเรยีนเครอืข่ำยในกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  

เขต 1

สรุปผลการวจิยั 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พบว่ำ มีกลไกในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย กลไก

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คือ 1) ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 

2) ศึกษำนิเทศก์ และกลไกระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ และ 2) ครูผู้สอน ซึ่งมีขั้นตอน

ในกำรขบัเคลื่อนเครอืขำ่ยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรคโ์ดยใช้กระบวนกำร PDCC 5 ขั้นตอน 

คือ 

  1.1 ขัน้ที ่1 ประสำนควำมร่วมมอืหน่วยงำนหลกัในกำรสร้ำงเครอืข่ำย คอื สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย บุคลำกรหลัก ได้แก่ 1) ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ เขต 1 และ 2) ศึกษำนเิทศก์ โดยกำรทสำข้อตกลงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกับสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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  1.2 ขั้นที่ 2 ประชุมกสำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย และเลือกโรงเรียน

กลุ่มเป้ำหมำยและจัดต้ังโรงเรียนเครือข่ำยทั้งหมด 8 โรงเรียน ในกำรดสำเนินกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC

  1.3 ขั้นที่ 3 ศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นของโรงเรียนเครือข่ำยในกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์

  1.4 ขั้นที่ 4 พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้

กระบวนกำร PDCC โดยมีกำรดสำเนินกำร 4 ระยะ คอื 1) ระยะที ่1 กำรสร้ำงเครอืข่ำยและพฒันำครเูครอืข่ำย 2) ระยะที่ 

2 กำรกสำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ประสำนงำนของกลุ่มเครือข่ำย ฯ 3) ระยะที่ 3 ครูเครือข่ำยดสำเนินกำรจัดกำร

ขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ในโรงเรียนของตนเอง 4) ระยะที่ 4 กำรนิเทศ 

ติดตำม ให้คสำแนะกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำร PDCC

  1.5 ขั้นที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหำร ครู และนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อ

พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 

 2.  ผลพฒันำครเูครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขัีนธ์ เขต 1 พบว่ำ ครมีูควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร

จัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมำก (โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภำพ (Rubric 

Scale) จสำนวน 2 โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทองและ 2)โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว ส่วนโรงเรียนอีก 6 โรงเรียน 

อยูใ่นระดับดี คือ 1) โรงเรยีนบ้ำนคัน่กระได 2) โรงเรยีนพฒันำประชำนุเครำะห์ 3) โรงเรยีนบ้ำนคอกช้ำง 4) โรงเรยีน

บ้ำนทุ่งตำแก้ว 5) โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ และ 6) โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด

 3.  ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำใน

สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 1 พบว่ำ นักเรยีนมีผลกำรพฒันำทักษะควำมคดิ

สร้ำงสรรค์ในข้ันพฒันำผลงำนให้มีประสทิธิภำพอยูใ่นระดับดีมำก คดิเป็นร้อยละ 73.68 โดยใช้เกณฑ์ระดบัคุณภำพ 

(Rubric Scale) 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมำก

 4.  ผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเครือข่ำยจำกโรงเรียนเครือข่ำยหลังจำกที่ได้เข้ำร่วมกำรขับเคลื่อนเครือ

ข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC พบว่ำ ครมีูควำมเหน็ว่ำว่ำนักเรยีน

สำมำรถจัดกำรขยะได้ดีขึ้น มีกระบวนกำรในกำรทสำงำน ทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งครูใช้กำรสังเกตกำร

ปฏิบัติงำนของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

 5.  ผลกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนกัเรยีน พบว่ำ นักเรยีนมคีวำมเหน็ว่ำ นักเรยีนมกีำรวำงแผนในกำรวำงแผน

ในกำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ เกิดกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และนสำมำคิดริเริ่มในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนเป็นกำรพัฒนำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ช่วยเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและกำรทสำงำนเป็นทีม 

 6.  ผลกำรสนทนำกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำย พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเห็น

ว่ำ กระบวนกำร PDCC ทสำให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบเกิดควำมรับผิดชอบรู้หน้ำที่ มีควำมสำมัคคี ครูได้รับ

กระบวนกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์มำจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและโรงเรียนมีกำรพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น สำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ ได้ด้วย
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อภปิรายผลการวจิยั
 ผลกำรวิจัยเรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต1สำมำรถ

อภิปรำยผลได้ดังนี้

 1. ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ เขต1พบว่ำ 

กำรสร้ำงและจดัต้ังเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC โดยผ่ำน

กระบวนกำรจดัอบรมกำรพฒันำครเูครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC ของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1และมีกำรทสำงำนร่วม

กันของกลุ่มเครือข่ำยโดยต้ังเป้ำหมำยร่วมกันท่ีจะดสำเนินกิจกรรมไปในรูปแบบทำงเดียวกันและมีกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกันจนเกิดเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ต่วนเปำซี กูจิ [9] ที่กล่ำวว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยเกิดจำกกำรรวมตัวของกลุ่มที่มีกำรประสำนงำนหรือทสำงำนร่วม

กันอย่ำงต่อเนื่อง มีระยะเวลำนำนพอควรมีวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยร่วมกัน และหำกบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ใหม่ได้ และยงัเป็นรูปแบบควำมสัมพนัธ์ทำงสงัคมของปัจเจกบคุคล กลุม่ และ

องค์กร ผ่ำนรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กิจกรรม กำรสื่อสำร ควำมร่วมมือ กำรพึ่งพำ

อำศัย กำรแลกเปลีย่น กำรเรยีนรูซ่ึ้งเป็นปฏสัิมพนัธ์ทีมี่โครงสร้ำงและรปูแบบทีห่ลำกหลำย ตลอดจนมีเป้ำหมำยร่วม

กันดังที่พระดำวเหนือ บุตรสีทำ [10] กล่ำวว่ำ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคล 

กลุ่ม และองค์กำรทีมีกิจกรรมคล้ำยคลึงกัน และเชื่อมโยงขยำยผลกำรทสำงำนหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มหรือ องค์กำร

อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้ำงพลังในกำรแก้ปัญหำและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ โดยผ่ำนกระบวนกำร แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้

ระหว่ำงกัน กำรมีส่วนร่วม กำรทสำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยกำรติดต่ออำจทสำได้ทันทีผ่ำนศูนย์กลำงแม่ข่ำย

หรือแกนนสำ หรืออำจจะไม่มีแม่ข่ำยหรือแกนนสำแต่จะทสำ กำรติดต่อโดยตรงระหว่ำงกลุ่ม ซึ่งจะมีกำรจัดรูปแบบหรือ

จัดระเบียบโครงสร้ำงท่ีคนหรือองค์กร สมำชิกยังคงมีควำมเป็นอิสระ โดยท่ีอำจมีรูปแบบกำรร่วมตัวแบบหลวมๆ 

เฉพำะกิจ ตำมควำม จสำเป็นหรือเป็นโครงสร้ำงที่มีควำมสัมพันธ์ชัดเจน เพื่อนสำไปสู่เป้ำหมำยและวิธีกำรทสำงำนร่วม

กัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรทสำงำนร่วมกัน 

 2. ผลกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ใน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่ำกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC เป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC โดยขั้น Prepare : P คือ กำรรวบรวมประสบกำรณ์เดิมเกี่ยว

กับกำรจัดกำรขยะ และกำรเตรียมปัญหำว่ำส่ิงที่ต้องกำรในกำรใช้ขยะเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 

ขั้น Discovery: D คือ ขั้นกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรนสำขยะไปสู่งำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ และ

กำรตัดสินใจเลือกสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหรือผลงำนที่ได้จำกกำรค้นคว้ำหำข้อมูล และปฏิบัติตำมจนมีควำมสำมำรถทสำ

ชิ้นงำนหรือผลงำนนั้นได้อย่ำงคล่องแคล่ว ขั้น Creative : C คือ กำรนสำควำมรู้ที่ได้รวบรวมมำประสมกลมกลืนกับ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของตนเองในกำรทสำชิน้งำนหรอืผลงำนจำกขยะท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีกว่ำเดิม หรอื

กำรประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ ข้ันCommunication : C คือ กำรแลกเปลีย่นควำมคดิกบันกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่ำยเกีย่ว

กบัชิน้งำน หรอืผลงำนจำกควำมคดิสร้ำงสรรค์ พร้อมรบัฟังควำมคิดเหน็ทีเ่สนอต่อเรำซึง่สอดคล้องกบักระบวนกำร

พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชลธิชำ ชิวปรีชำ [11] กล่ำวว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำ
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ทำงวิทยำศำสตร์หรือกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ข้ันค้นพบควำมจริง เกิด

ควำมกังวลใจ พิจำรณำดูส่ิงท่ีทสำให้เกิดควำมกังวลใจคืออะไร 2) ขั้นค้นพบปัญหำ เม่ือพิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว

สรุปได้ว่ำควำมกังวลใจนั้นคือปัญหำท่ีเกิดข้ันนั้นเอง 3) ขั้นต้ังสมมติฐำน เม่ือรู้ว่ำปัญหำเกิดข้ึนก็จะพยำยำมคิดต้ัง

สมมติฐำนรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ไปทดสอบสมมติฐำน 4) ขั้นค้นหำคสำตอบ วิเครำะห์ข้อมูลและพบคสำตอบจำกกำร

ทดสอบสมมติฐำน 5) ขั้นยอมรับผลกำรค้นพบ กำรยอมรับคสำตอบเพื่อนสำไปสู่กำรเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ๆ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ทสำให้เกิดกำรประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำน นสำไป

สู่กำรทสำงำนที่บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำย

ทัง้ในและนอกสถำนศึกษำเพือ่แก้ปัญหำในเรือ่งกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละสภำพปัญหำ ต่ำง ๆ  โดยมหีน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

เข้ำมำร่วมด้วย จะทสำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมสสำเร็จ

 2. ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC พบว่ำนักเรียนสำมำรถใช้ข้ันตอน 

PDCC ในกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดับข้ันสงูสดุอย่ำงมีประสทิธิภำพและ

สร้ำงสรรค์ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรตระหนักและให้ควำมสสำคัญกับกระบวนกำร PDCC โดยสำมำรถนสำไป

ประยกุต์ใช้กบักำรทสำงำนและกำรจดักำรเรยีนรูไ้ด้ในทุก ๆ  กลุม่สำระกำรเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์

ของนักเรียน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. ควรมีกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ไปประยุกต์ใช้ในจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้อื่น ๆ

 2. ควรมีกำรวิจยัเรือ่งกำรพฒันำเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะกำรคดิเชงิเหตุผลโดยใช้กระบวนกำร 

PDCC
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