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บทคัดย่ อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC 2) พัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCC และ 3) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของ
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขั้นตอนวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ
1) ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาและหาคุณภาพของนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) สร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC 4) ขับเคลื่อน
เครือข่าย และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 10 คน
ครู จ�ำนวน 19 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จ�ำนวน 345 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่อง
มือทีเ่ ป็นนวัตกรรม คือ คูม่ อื การจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC 2) เครือ่ ง
มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามศึกษาสภาพความต้องการจ�ำเป็นของ
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ครูในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ (2) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC และ (3) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการสร้างกลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 พบว่า มีกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ
PDCC 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย ขั้นที่ 2 ประชุมก�ำหนดกลุ่ม
เป้าหมายในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ขั้นที่ 3 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนเครือข่ายในการ
จัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ขั้นที่ 4 พัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCC ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนของ
โรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC 2) ผลพัฒนาครูเครือ
ข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCC สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า การพัฒนาครูเครือข่ายโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” ครูโรงเรียนเครือข่ายได้น�ำนวัตกรรม
และกระบวนจัดกิจกรรมการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ไปใช้กับ
นักเรียน มีการนิเทศติดตามผลการด�ำเนินงานจากคณะท�ำงานและมีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัด
นิทรรศการ ซึง่ แสดงว่า ครูเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการขยะเพือ่ พัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ได้เป็นอย่างดี 3) ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดย
ใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พบว่า โรงเรียนมีผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC อยู่ในขั้นสูงสุด คือ ขั้นที่ 5
ขั้นพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการจัดการขยะที่ดีขึ้น มีกระบวนการในการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ เกิดเป็นทักษะการท�ำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนและสามารถน�ำผลงานจากการพัฒนาทักษะความ
คิดสร้างสรรค์น�ำไปเผยแพร่สู่ชุมชน		
ค�ำส� ำคัญ : กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย การจัดการขยะ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ 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 under 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 teachers, 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 management 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 development 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 exhibitions. 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 developing 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 community.
Keywords: network drive mechanism, waste management, creative skills development, PDCC process

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยมีการก�ำหนดเป้า
หมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายหลัก เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2554-2561)
และข้อมูลรายงานการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับ
นานาชาติเสนอแนะว่าผู้สอนและผู้เรียนควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบบูรณาการทั้งระบบโดยเน้น
ให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนเป็นส�ำคัญสอดคล้องกับการก�ำหนดเกณฑ์
ในการประเมินทุกรอบของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ะบุวา่ ผูเ้ รียนควรมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็น
คุณลักษณะพื้นฐาน เพราะมีความจ�ำเป็นต่อการจัดการการเรียนรู้ และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ [1]
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ปัญหาส�ำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทย คือ ยังขาดทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับใน
ระดับนาชาติ นัน่ คือทักษะการคิด ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำ� คัญในการเรียนรูใ้ นทุกสาระทำ� ให้มผี ลการประเมินโดยรวมตำ�่
กว่าประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลการประเมินของโครงการ PISA (Programme for International Students Assessment)
จากผลการศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics Cooperation
and Development, OECD) ในปี 2552 พบว่า เด็กไทยกลุม่ อายุ 15 ปี มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในระดับ
นานาชาติในทุกวิชา นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ที่ พบว่า ผลการสอบโอเน็ต (O-NET) มีเด็กสอบไม่ผา่ นเกณฑ์จำ� นวน
มาก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีแนวโน้มต�่ำลง [2] สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ เพราะวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
วิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานการคิดเป็นหลักการคิดที่ส�ำคัญ คือ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งนับ
ว่าเป็นทักษะกระบวนการคิดขัน้ สูง [3] ซึง่ ทักษะการคิดทัง้ สองแบบนีส้ ามารถพัฒนาได้ดว้ ยการจัดการเรียนรูท้ เี่ หมาะ
สม
ความคิดสร้างสรรค์นบั เป็นความสามารถทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของมนุษย์ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพมากกว่าความสามารถด้าน
อื่น ๆ ดังค�ำกล่าวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่กล่าวว่า จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้ เพราะจินตนาการ
ไร้ขอบเขตกว้างไกล คิดได้หลากหลาย อันเป็นปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นยิง่ ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติประเทศ
ใดก็ตามสามารถแสวงหา พัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากเท่าใด ก็ยงิ่ มีโอกาส
ก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากบรรดาประเทศมหาอ�ำนาจทั้งหลายได้มีการค้นคว้า ศึกษาในด้านความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์กันมากมายในการพัฒนาให้เกิดกับบุคคลต่าง ๆ [4] โดยความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะ
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน สามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาสูงขึ้นได้ด้วยการสอน ฝึกฝนและปฏิบัติวิธีที่ถูก
ต้อง [5]
จากการศึกษางานวิจัยในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่จะพัฒนาโดยให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติในงานต่าง ๆ และที่มีใช้มากที่สุด คือ การสร้างงานจากการประดิษฐ์ และจากสถานการณ์ปัญหาของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาเรื่องขยะที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บางประเภทสามารถรีไซเคิลได้ และบางประเภท
ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนัน้ การนำ� ขยะมารีไซเคิลจึงเป็นอีกทางเลือกในการน�ำวัสดุเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ [6] และการจัดการขยะในสถานศึกษาโดย
การน�ำขยะมาใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อและวัสดุในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ในสถานศึกษาต่าง ๆ จากการศึกษาแนวคิดทางการบริหารการศึกษา สรุปได้ว่า การด�ำเนินการพัฒนาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้มีการผลการพัฒนาในวงกว้างควรมีการท�ำงานลักษณะเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางที่มีความส�ำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นแนวคิดการบริหารงานภาครัฐใน
ยุคใหม่ที่ต้องการสร้างหลักประกันว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะน�ำไปสู่การผลิตผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
มิใช่เพียงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น การบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มุ่งผลส�ำเร็จใน
การปฏิบตั งิ าน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและการลงมือแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง จึงมีมติ ขิ องการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ทชี่ ว่ ยสร้างหลักประกันว่า การลงมือแก้ไขปัญหาผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือจะน�ำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ [7]
จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 พบว่า การจัดการขยะในสถานศึกษามีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการน�ำขยะมาใช้ในการประดิษฐ์
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ แต่ยังไม่มีการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็ม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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รูปแบบ [8] ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และน�ำกระบวนการที่ได้จากการ
สังเคราะห์ที่เรียกว่า กระบวนการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ PDCC มาใช้เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
จากเหตุผลและความส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการ
จัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCCของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้
นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์เขต 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั หวังว่าจะเกิดรูปแบบการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC อย่างมีประสิทธิภาพและน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพือ่ สร้างกลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ
PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เพือ่ พัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
PDCC สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ขอบเขตการวิจยั

การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต
1 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษากลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารวิจยั คือ โรงเรียนทีส่ งั กัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 จ�ำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านคั่นกระได 2) โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 3) โรงเรียนบ้านคอก
ช้าง 4) โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 5) โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 6) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 7) โรงเรียนบ้านวังน�้ำเขียว
และ 8) โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
3. ระยะเวลาที่วิจัย ในช่วงภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ในการวิจัยเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความ
คิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้วิธี
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และน�ำมาพัฒนาเป็นกระบวนการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ PDCC
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและหาคุณภาพคูม่ อื การจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ
PDCC และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาทักษะความ
คิดสร้างสรรค์ และ 2) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการขยะและแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน มี IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทั้งสองฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขับเคลือ่ นเครือข่ายโดยการใช้นวัตกรรม “คูม่ อื การจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC” กับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาคูม่ อื การจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC จากการ
ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยและน�ำมาสังเคราะห์แนวคิดจากขั้นตอนที่ 1 และน�ำกระบวนการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ PDCC น�ำไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านการสร้างเป็นคู่มือการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� คูม่ อื นีไ้ ปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 คน ประเมินคุณภาพ
ของคู่มือฯ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
ขัน้ ตอนที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1

สรุปผลการวิจยั

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พบว่า มีกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กลไก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ
2) ศึกษานิเทศก์ และกลไกระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และ 2) ครูผู้สอน ซึ่งมีขั้นตอน
ในการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC 5 ขั้นตอน
คือ
		 1.1 ขัน้ ที่ 1 ประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย คือ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย บุคลากรหลัก ได้แก่ 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 และ 2) ศึกษานิเทศก์ โดยการท�ำข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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		 1.2 ขั้นที่ 2 ประชุมก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย และเลือกโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 8 โรงเรียน ในการด�ำเนินการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความ
คิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC
		 1.3 ขั้นที่ 3 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์
		 1.4 ขั้นที่ 4 พัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการ PDCC โดยมีการด�ำเนินการ 4 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 การสร้างเครือข่ายและพัฒนาครูเครือข่าย 2) ระยะที่
2 การก�ำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประสานงานของกลุ่มเครือข่าย ฯ 3) ระยะที่ 3 ครูเครือข่ายด�ำเนินการจัดการ
ขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ในโรงเรียนของตนเอง 4) ระยะที่ 4 การนิเทศ
ติดตาม ให้ค�ำแนะการจัดการขยะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ PDCC
		 1.5 ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC
2. ผลพัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
PDCC สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 พบว่า ครูมคี วามรูค้ วามสามารถในการ
จัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก (โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ (Rubric
Scale) จ�ำนวน 2 โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองและ 2)โรงเรียนบ้านวังน�้ำเขียว ส่วนโรงเรียนอีก 6 โรงเรียน
อยูใ่ นระดับดี คือ 1) โรงเรียนบ้านคัน่ กระได 2) โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 3) โรงเรียนบ้านคอกช้าง 4) โรงเรียน
บ้านทุ่งตาแก้ว 5) โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ 6) โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
3. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ในขัน้ พัฒนาผลงานให้มปี ระสิทธิภาพอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 73.68 โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric Scale) 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก
4. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเครือข่ายจากโรงเรียนเครือข่ายหลังจากที่ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนเครือ
ข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC พบว่า ครูมคี วามเห็นว่าว่านักเรียน
สามารถจัดการขยะได้ดีขึ้น มีกระบวนการในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งครูใช้การสังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนมีการวางแผนในการวางแผน
ในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ เกิดการค้นคว้าหาความรู้และน�ำมาคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นการพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม
6. ผลการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็น
ว่า กระบวนการ PDCC ท�ำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบเกิดความรับผิดชอบรู้หน้าที่ มีความสามัคคี ครูได้รับ
กระบวนการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ด้วย
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อภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจัยเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต1สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ในสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต1พบว่า
การสร้างและจัดตัง้ เครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC โดยผ่าน
กระบวนการจัดอบรมการพัฒนาครูเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ
PDCC ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1และมีการท�ำงานร่วม
กันของกลุ่มเครือข่ายโดยตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะด�ำเนินกิจกรรมไปในรูปแบบทางเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ต่วนเปาซี กูจิ [9] ที่กล่าวว่าการสร้างเครือข่ายเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่มีการประสานงานหรือท�ำงานร่วม
กันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควรมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้ และยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุม่ และ
องค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพึ่งพา
อาศัย การแลกเปลีย่ น การเรียนรูซ้ งึ่ เป็นปฏิสมั พันธ์ทมี่ โี ครงสร้างและรูปแบบทีห่ ลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมายร่วม
กันดังที่พระดาวเหนือ บุตรสีทา [10] กล่าวว่า การขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล
กลุ่ม และองค์การทีมีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน และเชื่อมโยงขยายผลการท�ำงานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มหรือ องค์การ
อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างกัน การมีส่วนร่วม การท�ำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท�ำได้ทันทีผ่านศูนย์กลางแม่ข่าย
หรือแกนน�ำ หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน�ำแต่จะท�ำ การติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือ
จัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กร สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการร่วมตัวแบบหลวมๆ
เฉพาะกิจ ตามความ จ�ำเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายและวิธีการท�ำงานร่วม
กัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน
2. ผลการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ของสถานศึกษา ใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่าการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการ PDCC เป็นกระบวนการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC โดยขั้น Prepare : P คือ การรวบรวมประสบการณ์เดิมเกี่ยว
กับการจัดการขยะ และการเตรียมปัญหาว่าสิ่งที่ต้องการในการใช้ขยะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ขั้น Discovery: D คือ ขั้นการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการน�ำขยะไปสู่งานสร้างสรรค์จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
การตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานที่ได้จากการค้นคว้าหาข้อมูล และปฏิบัติตามจนมีความสามารถท�ำ
ชิ้นงานหรือผลงานนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว ขั้น Creative : C คือ การน�ำความรู้ที่ได้รวบรวมมาประสมกลมกลืนกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการทำ� ชิน้ งานหรือผลงานจากขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าเดิม หรือ
การประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ ขัน้ Communication : C คือ การแลกเปลีย่ นความคิดกับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเกีย่ ว
กับชิน้ งาน หรือผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นทีเ่ สนอต่อเราซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของชลธิชา ชิวปรีชา [11] กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ปัญหา
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ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นค้นพบความจริง เกิด
ความกังวลใจ พิจารณาดูสิ่งที่ท�ำให้เกิดความกังวลใจคืออะไร 2) ขั้นค้นพบปัญหา เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว
สรุปได้ว่าความกังวลใจนั้นคือปัญหาที่เกิดขั้นนั้นเอง 3) ขั้นตั้งสมมติฐาน เมื่อรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิดตั้ง
สมมติฐานรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไปทดสอบสมมติฐาน 4) ขั้นค้นหาค�ำตอบ วิเคราะห์ข้อมูลและพบค�ำตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐาน 5) ขั้นยอมรับผลการค้นพบ การยอมรับค�ำตอบเพื่อน�ำไปสู่การเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ๆ

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ท�ำให้เกิดการประสานงานความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงาน น�ำไป
สู่การท�ำงานที่บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพือ่ แก้ปญ
ั หาในเรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละสภาพปัญหา ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ามาร่วมด้วย จะท�ำให้การแก้ปัญหาประสบความส�ำเร็จ
2. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC พบว่านักเรียนสามารถใช้ขั้นตอน
PDCC ในการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่ นระดับขัน้ สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ PDCC โดยสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้กบั การท�ำงานและการจัดการเรียนรูไ้ ด้ในทุก ๆ กลุม่ สาระการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน
ข้ อเสนอแนะส� ำหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PDCC ไปประยุกต์ใช้ในจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ
2. ควรมีการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาเครือข่ายการจัดการขยะเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้กระบวนการ
PDCC
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