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หลักสูตรสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งนวัตกรรม 

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ จาก start up เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่ือม่ันว่า การพัฒนาจาก

ความคิด สร้างสรรค์สามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถสร้างผลกําไรอย่างก้าวกระโดด  
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1. State Problem (ปัญหา) 

ความคิดสร้างสรรค์  

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและ

แปลกใหม่จากเดิม ความคิดสร้างสรรค์คือลักษณะของความคิดที ่ม ีหลายมิติ หลายมุมมอง  หลาย

ทิศทาง  สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ และไร้ขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์  

1. นโยบายแห่งชาติ รัฐ กระทรวงการศึกษา ท่ีกล่าวถึง บทบาทความสําคัญ ความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ ่งที ่มีความสําคัญต่อทุกคนและสังคมเป็นอย่างยิ ่ง จึงจําเป็นที ่จะต้อง

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนําไปสู่การสร้าง นวัตกรรม

ใหม่ การเตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษาไทยแลนด์4.0 การจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริม ความคิด

สร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษา : สู่ยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ผู้เขียนได้สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี

มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ CREATIVES MODEL แบ่งเป็น 3 ข้ัน  

ข้ันท่ี 1 การเตรียมการสอน ด้วยกิจกรรม C=Cognition การทําให้ตระหนักรับรู้บูรณาการกับ การ

บริหารสมองเพ่ือเตรียมความพร้อม  

ข้ันท่ี 2 การดําเนินการสอน ด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) R = Reflection : การสะท้อนความคิด เพ่ือ

ตอบสนองส่ิงเร้าบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน (2) E = Elaborate To Create : การร่วมกัน คิดอย่าง



ละเอียดลออ (3) A = Assessment : การประเมินผลงาน โดยเช่ือมโยงกับทักษะความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์และ

นวัตกรรมท่ีระบุในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (4) T = Thinking : การคิดเช่ือมโยงเพ่ือให้ เกิดการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง (Constructivism) และ (5) I = Innovation : การสร้างผลงานใหม่ ช้ินงานใหม่ ผลิตภาพทาง

การศึกษาท่ีเกิดข้ึนสอดคล้องกับการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (Thailand Education 4.0)  

ข้ันท่ี 3 การวัดผลประเมินผล และเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ ด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) V = Value : การ

ประเมินผลด้านค่านิยม ความพึงพอใจ (2) E = Exhibition : การประเมินช้ินงานโดยการจัด นิทรรศการ

แสดงผลงาน และ (3) S = Serve : การตอบแทนและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 

 

ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

ดําเนินนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากผลของการเปิดกว้างในโอกาสทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ขาดแคลน

ปริมาณบุคลากรจากรั้วมหาวิทยาลัยมากนักแต่ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะขั้นกลางสําหรับปฏิบัติการจาก

ระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ภาครัฐจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและให้การสนับสนุนในการเพิ่มปริมาณบุคลากรและ 

นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือสาขาช่าง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน

มากในปัจจุบัน นอกจากการออกแบบสร้างสรรค์โดยท่ัวไปแล้ว แรงงานทักษะทางช่าง (เช่น ผู้ผลิตอัญมณีใน

โรงงาน ช่างไม้ผลิตเฟอร์นิเจอร์  หรือช่าง พิมพ์ในโรงพิมพ์)เป็นสาขาที่ขาดแคลนเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์  และ จําเป็นต้องให้ความสําคัญในการเพิ่มปริมาณในสาขาดังกล่าว   ในด้านคุณภาพ  การขาด

แคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะ เชิงสร้างสรรค์เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากการท่ี



ตลาดแรงงาน มักมีความต้องการที ่หลากหลาย(Heterogeneous Labor Demand)และเปลี ่ยนแปลง

ตลอดเวลาในขณะที่หลักสูตรการสอน (และทักษะของผู้สอน) ในสถาบันการศึกษา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ภาคการศึกษาควรกําหนดหลักสูตรที่มีความหลากหลายในลักษณะของสหวิชา 

(Multi-Discipline) และสร้างกระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยถึงแม้ว่า ทักษะในเชิงวิชาชีพที่ได้

จากการศึกษาในระดับของอาชีวะและมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสําคัญกว่าระดับพื้นฐานสําหรับการพัฒนา

บุคลากรในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ตาม แต่ทว่าการเน้นพัฒนาพื ้นฐานในการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (Basic 

Education) เช่นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันสําหรับการสร้างฐานความรู้

พื้นฐาน (Cognitive Skill) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Non-Cognitive Skill) ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้าง

ความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ การ

ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการสร้างระบบการเรียนตั้งแต่แรกเกิด (จากครอบครัว) ไปสู่การ

เรียนรู้จากการฝึกอบรมในระหว่างการทํางาน (On-the-Job Training) เป็นกระบวนการสําคัญในระบบการ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เศรษฐกิจสร้างสด์ ทั้งนี้การมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีรูปแบบคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติที่มีการ

ออกใบรับรองแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอันเป็นที่ยอมรับแก่นายจ้างซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา 

เน่ืองจากในปัจจุบันนายจ้างหลายรายยังไม่ยอมรับหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีจัดโดยภาครัฐ 

การสร้างความมุ่งม่ันและพลังขับเคล่ือนในสังคมไทย 

สังคมไทยจําเป็นต้องมีการสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในทุกระดับในซิงของขนาดแล้ว การ

สร้างความมุ่งมั ่นในระดับบุคคลและในระดับองค์กรจะสามารถทําได้ง่ายกว่าในระดับสังคมและประเทศ 

ประกอบกับความนิยมของคนไทยซึ่งมีบริบทที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในบริบทสังคมไทยเรื่องการรักษา

หน้าของทั้งตนเองและผู้อื่นอาจส่งผลทําให้คนไทยไม่ค่อยกล้าเสนอความคิด กลัวความผิดพลาดจึงทําให้ลังเลท่ี

จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ที่มีอาวุโสในทางวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือตําแหน่งอยู่ด้วย

แล้ว ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนที่จะเสนอความคิดใหม่ๆ ยิ่งถูกลดทอน แต่ในความเป็นจริงแล้วความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการถกเถียงพูดคุยและหาทางออกใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะนําไปสู่ 

การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้คนเรียนรู้ในด้านจิตสาธารณะยังสามารถนํามาเป็นส่วนหน่ึง

ที่สร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนให้กับคนไทยในหลากหลายบริบท รวมไปถึงการที่คนไทยเชื่อในการ

พึ่งพาอาศัยกันและชอบอะไรที่สนุกสนาน ดังนั้นหากมีการสอดแทรกความสนุกสนานในการทํากิจกรรมต่าง ๆ

ให้เห็นว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื ่องที่สนุก และเชื่อมโยงสู่ความสําเร็จที่ชัดเจนก็จะช่วยให้นโยบาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปถึงที่หมายเร็วขึ้นนอกจากนโยบายในแต่ละด้านแล้วการเร่งพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ยังมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตัวอย่างของ

โครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การมีโครงข่ายโทรคมนาคมการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นท่ี



ของประเทศในราคาที่สมเหตุสมผล การมีห้องสมุดทั้งในรูปแบบของกระดาษ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การ

มีระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดี เป็นตัน นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อให้

สมาชิกในสังคมมีความคิดที่เปิดกว้าง และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิด ตลอดจนการยอมรับความเห็นท่ี

แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การมีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้แบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย

อินเตอร์เน็ต และมีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการยังเป็นปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่สําคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยอย่างไรก็ดี จากที่โบราณว่าไว้ว่า "สิ่งใดมีคุณอนันต์ก็ย่อมมีโทษ

มหันต์" ถึงแม้วการศึกษาฉบับนี้จะมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมุมบวกว่ามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาวก็ตาม แต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียได้บ้างในกรณี เช่น 

1) การเกิด "การทําลายล้างของความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์อาจนํามาซึ่งการถดถอยของภาคธุรกิจและส่งผลกระทบต่อการลดการจ้างงานในสาขาอื่น ๆ เช่น 

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนแรงงาน การปิดให้บริการของธุรกิจโทรเลขจากความเจริญก้าวหน้าของการมี

โทรศัพท์มือถือ การใช้กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลแทนที่กล้องโพลาลอยด์เป็นต้น ซึ ่งการเกิด "Creative 

Destruction" นี้จะส่งผลทําให้เกิดการว่างงาน/ตกงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีถูกทดแทนจากการเจริญเติบโต

ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

2) การเกิดปัญหา "การผูกขาด" จากผู้สร้างสรรค์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วงานสร้างสรรค์จะเกิดประโยชนต่อ

สังคมถ้างานชิ้นนั้นถูกนําไปเสนอต่อในเซิงพาณิชย์และมี "ราคาถูก" ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อหาได้ แต่ทว่า 

ในบางครั้งที่ผู ้สร้างสรรค์อาจทําการผูกขาด (Monopoly Power) และใช้ประโยชน์จากการมีอํานาจทาง

การตลาดจากการผูกขาดมาเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างความสูญเสียต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายที่สูงกว่า

ตันทุนที่แท้จริงมาก การตั้งราคาที่หลากหลาย (Price Discrimination) หรือการควบคุมปริมาณการขายเพ่ือ

ปั่นราคาให้สูงขึ้น พฤติกรรมของการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะของการผูกขาดเหล่านี้ อาจส่งผล

ทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นจํานวนมาก กรณีดังกล่าวสามารถเห็นได้จากธุรกิจผูกขาด หรือธุรกิจที ่มี

ผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เช่น การผูกขาดของบริษัทไมโครซอฟท์ การมีบริษัท

ผลิตหนัง/ภาพยนตร์เพียงไม่ก่ีแห่ง เป็นต้น 

3) การเกิดความล่าซํ้าในการถ่ายโอนนวัตกรรมไปสู่ผลิตภาพการผลิต โดยการลงทุนในเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการเห็นผลกระทบไปสู่การเรียนรู ้ การสร้างมูลค่าเพิ ่ม และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความล่าช้าของการถ่ายโอนไปสู่การพัฒนานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะ

เป็นการที่นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไได้นํามาประยุกต์ใช้ได้ง่าย หรือการที่จําเป็นต้องมีการเรียนรู้ในกลุ่ม

ผู้ใช้ 

4) การเกิดปัญหา Productivity Paradox จากการที่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผลิตภาพทางการผลิตของการ

ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์นั้นอาจเริ่มปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากสภาวะผลตอบแทนที่ลดน้อยถอยลง (Law of 



Diminishing Return) ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันมีสาเหตุจากการที ่ตลาดอาจมีการใช้นวัตกรรม/งาน

สร้างสรรค์นั้นมากเพียงพออยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกที่คอมพิวเตอร์ได้ถูกผลิตขึ้นและนําออกมาใช้ 

การใช้คอมพิวเตอร์ในภาคธุรกิจจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งจุดหน่ึง

ที่คอมพิวเตอร์เริ่มมีราคาถูกลงและสามารถข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Benefit) จากการใช้

คอมพิวเตอร์น้ันก็เร่ิมท่ีจะลดลง 

5) การเกิดช่องว่างในเชิงของพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ

กระจุกตัวอยู่ในขตเมืองมากกว่าเขตชนบทการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาจส่งผลทําให้ซ่องว่าง

ระหว่างเมืองกับชนบทมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

6) การขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจส่งผลทําให้วงจรชีวิตของสินค้าบริการต่าง ๆ "สั้นลง" จึง

ส่งผลทําให้ผู้ผลิตต้องรับแรงผลักดันในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ซึ่งตัวอย่างนี้จะเห็นได้จาก

กรณีของโทรศัพท์มือถือซอฟต์แวร์ เพลงหรือภาพยนตร์ที่ออกมาใหม่ แต่ไม่สามารถดํารงอยู่ได้นานเพราะจะมี

สินค้า/บริการใหม่ๆ ออกมาแข่งขันและทดแทนอยู่เสมอ 

7) นอกจากน้ีในหลายกรณีท่ีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจนํามาซ่ึงการทําลายธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ

ประเพณีอันดีงาม ในหลายคร้ังท่ีมีผู้กล่าวอ้างว่ารายการบันเทิงจากต่างประเทศมีผลทําให้ประเพณีเดิม ๆ ของ

คนไทยเร่ิมหายไป หรือการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บางประเภทท่ีอาจทําการผลิตในลักษณะของการ

กระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) อาจส่งผลทําให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมไปสู่ผลกระทบทางด้าน

ลบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่าน้ีจําเป็นต้องได้รับการศึกษามากข้ึนจากการผลิตงานวิจัยดังกล่าวน้ีให้มากข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงจะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาและดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความสําคัญของแนวคิด Design Thinking ในแง่เอกชน การพัฒนาเศรษฐกิจ และระดับชาติเช่ือมโยง

ไปถึงประโยชน์ Startup 

การออกแบบได้รับการพูดถึงมากข้ึนทุกขณะ ว่ามีส่วนสําคัญในการผลักดันความสําเร็จของธุรกิจใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ท่ีขับเคล่ือนด้วยกลไกหลักท่ีประกอบไปด้วย การออกแบบ ธุรกิจ 

และเทคโนโลยี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีหลายคนอาจต้ังข้อสงสัยคือ การออกแบบท่ีกําลังถูกพูดถึงในกลไกน้ี แท้จริงแล้วคือ

อะไร ควรให้ความสําคัญระดับไหน แล้วธุรกิจจะสามารถนําการออกแบบมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงาน

อย่างไร 

          จากผลการสํารวจของ NEA (New Enterprise Associates) ในหัวข้อ “อนาคตของการออกแบบ

สําหรับสตาร์ทอัพ” ปีล่าสุด ช้ีให้เห็นว่า ธุรกิจในปัจจุบันน้ันเห็นความสําคัญของการออกแบบอย่างมาก และ

กลุ่มนักออกแบบท่ีต้องการอย่างมากคือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) นักออกแบบ

ประสบการณ์ (UX Designer) นักออกแบบแบรนด์ (Branding Designer) นักออกแบบปฏิสัมพันธ์ (UI 

Designer) และนักออกแบบทางการตลาด (Marketing Designer) 



         ปัจจุบันธุรกิจแทบทุกระดับได้หันมาให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า ทําให้

แนวโน้มความต้องการนักออกแบบในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้น้ันเพ่ิมมากข้ึนตาม

ไปด้วย เหตุผลเน่ืองมาจากทุกวันน้ีลูกค้าสามารถได้รับประสบการณ์จากสินค้าและบริการของธุรกิจและ

หน่วยงานต่างๆ ได้ใกล้ชิดข้ึนย่ิงกว่าเดิม จากอดีตท่ีผู้ใช้จะเกิดประสบการณ์ก็ต่อเม่ือได้สัมผัสหรือทดลองใช้ส่ิง

น้ันแล้วเท่าน้ัน แต่ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เกิดข้ึนในหลายมิติ ทุก

ช่องทางสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบ ท้ังแอพพลิเคช่ัน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ซ่ึงหาก

ประสบการณ์เหล่าน้ันถูกออกแบบไว้ไม่ดีพอ ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับความไม่สะดวกจนกลายเป็นทัศนคติทางลบ

กับสินค้าและบริการน้ันๆ ในท่ีสุด 

         การออกแบบจึงขยายบทบาทข้ึน จากเดิมท่ีเน้นการสร้างสุนทรียะด้านความงาม (Aesthetic) ไปสู่การ

เข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริงอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพ่ือตอบสนองท้ังในเชิงการใช้งานและด้านอารมณ์

ความรู้สึก โดยคํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมเป็นสําคัญ 

 
โลกกําลังหมุนเร็วข้ึน ธุรกิจแบบเดิมๆ ค่อยๆ ถูกกลืนกิน การเกิดข้ึนของสตาร์ทอัพหรือธุรกิจรุ่นใหม่กําลังสร้าง

ความเปล่ียนแปลงในหลายๆ อุตสาหกรรม ท้ังการเงินการธนาคาร โทรคมนาคม การค้าปลีก หรือบริการอย่าง

แท็กซ่ีและโรงแรม ภาคการเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย ขณะท่ีธุรกิจซ่ึงดูจะยังไม่ได้รับผลกระทบในการ

เปล่ียนแปลงน้ีก็ไม่อาจน่ิงนอนใจ เพราะทางเลือกสําหรับธุรกิจในวันน้ี อาจเหลือแค่เพียง 2 ทาง คือจะรอให้ถูก

เปล่ียนแปลง หรือจะสร้างความเปล่ียนแปลงน้ันข้ึนเอง ซ่ึงการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ จําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ



กลไกท่ีช่วยขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมอย่างการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี โดยกลไกท้ังสามน้ีจะทํางาน

อย่างสอดคล้องกันในสัดส่วนความสําคัญท่ีเหมาะสม 

        ธุรกิจและเทคโนโลยีน้ันมักจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในเร่ืองต่างๆ รวมถึง

ทําให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ อย่างมีเหตุผล และเม่ือกลไกท้ังสองมาทํางานร่วมกับการ

ออกแบบ ซ่ึงมุ่งเน้นการทําความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของคนในหลากหลายมิติ ก็ย่อมทําให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

 
สร้างสมดุลระหว่างวิศวกรและนักออกแบบเพ่ือตอบโจทย์ได้ดีข้ึน 

           ส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจระหว่างการทํางานของนักจัดการด้านเทคนิคอย่างวิศวกรและนักออกแบบ ความ

สนใจท่ีแตกต่างกันอาจสร้างผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจให้กับทีมเสมอ โดยวิศวกรจะคิดวิเคราะห์ สร้างระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เช่ือถือได้ ในขณะท่ีนักออกแบบมักจะทําเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการตามพฤติกรรมการ

ใช้งาน ซ่ึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบจะทําให้เกิดสมดุล และผสมผสานจุดแข็งของแนวคิดท้ังสองฝ่ังเข้าไว้

ด้วยกัน และตรวจสอบซ่ึงกันและกันอยู่เสมอ 

การออกแบบจําเป็นต่อสตาร์ทอัพขนาดไหน 

          ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) เคยกล่าวว่า ถ้าต้องการจะเข้าใจว่าธุรกิจคืออะไร ให้ลองไปดูท่ี

จุดมุ่งหมายของธุรกิจ ซ่ึงก็คือกระบวนการสร้างลูกค้า และลูกค้าจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือธุรกิจได้นําเสนอคุณค่าท่ี

ลูกค้าต้องการ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นมุมมองแบบ Outside-In หรือการมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน และ

ปัญหาหน่ึงท่ีเรามักจะพบจากสตาร์ทอัพจํานวนมากท่ีล้มเหลว แม้บางคนอาจมีประสบการณ์ในการบริหาร

มาแล้วมากมายก็คือ พวกเขามักทําในส่ิงท่ียังไม่ใช่ความต้องการท่ีแท้จริง สตาร์ทอัพคือกลุ่มคนท่ีต้องการสร้าง

ส่ิงใหม่ๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ การดีลกับอนาคตท่ีไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก กระบวนการท่ีจะช่วยลดความ

เส่ียงท่ีเหล่าสตาร์ทอัพต้องการก็คือ เคร่ืองมือในการทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า แล้วทดสอบว่าส่ิงท่ี

เข้าใจและไอเดียท่ีนําเสนอน้ันถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนท่ีความต้องการน้ันๆ จะเปล่ียนแปลงไป 

           Design Thinking และ Lean Startup เป็นสองแนวทางท่ีตอบโจทย์ความไม่แน่นอนดังกล่าว เม่ือทุก

อย่างเร่ิมท่ีคน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking จึงเป็นกระบวนการท่ีดีในการเข้าใจคน ซ่ึง

เป็นลูกค้าหรือผู้ใช้ในหลายๆ มิติ หลักการสําคัญคือ อย่าเพ่ิงด่วนสรุปหาแนวทางในการแก้ปัญหาจนกว่าจะเข้า

ใจความต้องการท่ีแท้จริงท่ีอยู่ภายใต้รูปแบบปัญหาต่างๆ กัน กระบวนการท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกความคิดเห็น 

ทุกโอกาส และทุกไอเดียสามารถเป็นไปได้ ถ้าส่ิงน้ันคือความต้องการของผู้ใช้ ส่วน Lean Startup หลักการ



สําคัญคือวงจร สร้าง-วัดผล-เรียนรู้ ซ่ึงเน้นการลงมือทําอย่างรวดเร็ว ต้ังสมมติฐาน หาวิธีทดสอบสมมติฐาน 

แล้วเรียนรู้เพ่ือประเมินว่าจะขยายผลต่อ หรือจะเปล่ียนแนวทางในการพัฒนาต่อไป สองแนวทางน้ีมีจุดเน้นท่ี

ต่างกัน แต่สามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

 
 

นอกจากนั้น Google Venture เอง ก็ได้แนะนําแนวทางในการออกแบบที่นําเอาจุดแข็งของ Design 

Thinking และ Lean Startup มาใช้กับสตาร์ทอัพที่ตนเองดูแล โดยเรียกหลักการนี้ว่า Design Sprint ซ่ึง

เป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมภายใน 5 วันกับ 6 ขั้นตอน โดยอธิบายแต่ละขั้นตอนในการดําเนินการ

เวิร์กช็อปไว้โดยละเอียด ตัวอย่างเช่น วันแรกจะเริ่มจากการทําความเข้าใจปัญหา วันที่สองจะเป็นการระดม

สร้างไอเดีย วันที่สามจะเป็นการเลือกไอเดียที่ดีที่สุดแล้วพัฒนาต่อ วันที่สี่จะเป็นการสร้างต้นแบบโปรโตไทป์ 

และวันสุดท้ายจะเป็นการนําไปทดสอบกับลูกค้าเพื่อดูผลตอบรับ จะเห็นได้ว่า Design Sprint นั้น เป็นการลด

ความเสี่ยง โดยทําให้เกิดการทดสอบไอเดียที่ฝันไว้ สร้างความมั่นใจก่อนที่จะลงมือทํามันออกมาจริง และ

กระบวนการท้ังหมดอาศัยการทุ่มเทเวลาทํางานร่วมกันจนได้ต้นแบบแค่เพียงไม่ก่ีวันเท่าน้ัน   

 



ขับเคล่ือนองค์กรด้วยการออกแบบ 

           ในการแข่งขันท่ีเต็มไปด้วยความเส่ียงสูงและทรัพยากรอันจํากัด อย่าใช้การออกแบบเพียงเพ่ือการ

สร้างรูปลักษณ์ใหม่ๆ หรือพยายามสร้างนวัตกรรมข้ึนโดยไม่ได้เช่ือมโยงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

จนลืมส่ิงท่ีสําคัญกว่าน้ัน น่ันคือการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้า โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กับอารมณ์ความรู้สึก (Emotion) โจทย์คือทําอย่างไรลูกค้าจึงจะรักในสินค้าท่ีนําเสนอ การออกแบบจึง

กลายเป็นความจําเป็นเพ่ือทําให้เกิด Product/Market Fit ในการสร้างจุดยืนในตลาดใดตลาดหน่ึงได้สําเร็จ 

และสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็มักจะเรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยการออกแบบ (Design-Centric 

Organization) การเร่ิมต้นท่ีดีมีชัยไปกว่าคร่ึง และจุดเร่ิมต้นท่ีดีของสตาร์ทอัพอาจไม่ใช่แผน แต่เป็นการสร้าง

ทีม ทีมซ่ึงเข้าใจเป้าหมายเดียวกัน ปลูกฝังปรัชญาท่ียึดถือร่วมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ณ 

จุดเร่ิมต้นน่ีเอง หากต้องการทําให้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหลอมรวมเข้าไปในการทํางานทุกระดับ ผู้ร่วม

ก่อต้ังจําเป็นต้องทําให้มันชัดเจนในคําประกาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเช่ือ ค่านิยม วิสัยทัศน์ หรือภารกิจของ

ธุรกิจ ซ่ึงจะกลายเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนากลยุทธ์ โมเดลธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจในท่ีสุด 

 
  

Airbnb สตาร์ทอัพท่ีริเร่ิมแนวคิดการแบ่งปันท่ีพักซ่ึงเปิดให้ใครก็ตามท่ีมีห้องว่างสามารถเปิดห้องให้ผู้อ่ืนมาเช่า

ได้ ซ่ึงกําลังได้รับความนิยมอย่างมากท่ัวโลก ณ ขณะน้ี เป็นตัวอย่างหน่ึงของสตาร์ทอัพท่ีก่อต้ังด้วยนักออก

แบบอย่างโจ เกบเบีย (Joe Gebbia) และไบรอัน เชสกี (Brian Chesky) ท้ังคู่เป็นนักออกแบบอุตสาหกรรม 

และสามารถใช้กระบวนการทางการออกแบบมาปรับใช้เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ พร้อมๆ กับแก้ไขปัญหาท่ี

เก่ียวข้องกับประสบการณ์ท่ีผู้ใช้พบเจอ ท้ังยังกระตุ้นให้พนักงานในทุกส่วนต้ังคําถามใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบริการให้สอดรับกับความต้องการอยู่เสมอ จนปัจจุบัน Airbnb จัดว่าเป็นหน่ึงในสตาร์ทอัพ

ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

      การท่ีจะทําให้องค์กรขับเคล่ือนด้วยการออกแบบน้ัน นอกจากจะต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว 

โครงสร้างองค์กรก็มีส่วนอย่างมากท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัด



โครงสร้างองค์กรสําหรับสตาร์ทอัพแล้ว ย่ิงต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง เน้นท่ีเป้าหมาย ไม่จําเป็นต้องยึด

ติดกับตําราหรือแบบแผนในการจัดโครงสร้างแบบเดิมๆ ลองพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ อย่างโครงสร้างแบบ 

Agile / Squads /Pods ซ่ึงล้วนเป็นการจัดระบบทีมย่อยๆ ท่ีทุกคนต่างรู้เป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า เน้นการทํางานร่วมกันของคนจากหลายความเช่ียวชาญแล้วส่ือสารอย่างชัดเจนให้เห็นภาพ

เดียวกันอยู่เสมอ สร้างสัมพันธภาพภายในทีมและระหว่างทีม เพ่ือให้ทุกฝ่ายไปกันได้ดีกับองค์กรท่ีต้องการการ

ขับเคล่ือนด้วยการออกแบบ CT 

 

 
of-cores.com 

หน้าตาขององค์กรพันธ์ุใหม่ในยุค 4.0 

องค์กรท่ีขับเคล่ือนด้วยการออกแบบ (Design-Centric Organization) โดยสรุปอาจประกอบไปด้วยลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึงตามลําดับความสําคัญดังน้ี 

1. ใช้การออกแบบผนวกรวมเข้าไปกับการทํางานส่วนต่างๆ เสมอ 

2. ยึดถือหลักการผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

3. มีการจัดต้ังทีมออกแบบข้ึนในองค์กรโดยเฉพาะ 

4. มีนักออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของทีมผู้บริหาร 

5. มีผู้ก่อต้ังเป็นนักออกแบบ 

6. จํานวนวิศวกรและนักออกแบบในองค์กรอยู่ในอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

 

 

 



3. บทบาทการนําแนวคิด Design Thinking มาสู่แนวการเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้

การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ปรากฏอัตลักษณ์ไทยสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

 หลักการของรูปแบบการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน ท่ี ปรากฏอัต

ลักษณ์ไทยสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีลําดับ 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะท่ี 1 การสร้างประสบการณ์อัตลักษณ์ไทย เป็นระยะท่ีประกอบด้วยข้ันตอน ได้แก่ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยให้โจทย์ในการออกแบบเพ่ือกระตุ้นแนวคิด 

เบ้ืองต้น 

 ข้ันตอนท่ี 2 การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสร้างประสบการณ์อัตลักษณ์ไทย จากเน้ือหา อัตลักษณ์ ไทยจาก

แหล่งข้อมูล ท่ีผู้สอนกําหนดข้ึน โดยผู้เรียนศึกษาอัตลักษณ์ไทยได้แก่  

  1) ท่ีมาประวัติของอัตลักษณ์ไทย  

  2) ปัญหาของอัตลักษณ์ไทยในยุคปัจจุบัน  

  3) ข้ันตอนการผลิตอัตลักษณ์ไทย  

  4) วาดภาพอัตลักษณ์ไทยด้าน เช่นด้านหน้า ด้านข้าง  

  5) ภาพผลงานออกแบบอัตลักษณ์ไทยท่ีใกล้เคียง และ ข้อมูลท้ังหมดจะถูกนํามาจัดระบบ

ความคิดด้วยการทําแผนผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 

ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์ และการถอดแบบอัตลักษณ์ไทย 

 ข้ันตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ไทยกับอัตลักษณ์ชาติอ่ืนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเกณฑ์

คือ 1) มีอัตลักษณ์ร่วมกัน 2 มีรากเหง้าตามวรรณคดีเดียวกัน 3) มีรูปร่างแตกต่างกัน เพ่ือให้ ผู้เรียนวิเคราะห์

จําแนกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ในหมวดหมู่เดียวกัน 

 ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ไทย ผู้เรียนวิเคราะห์จําแนกองค์ประกอบและทัศนธาตุ ของอัต

ลักษณ์ไทย 

 ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปรูปทรงนัยยะอัตลักษณ์ไทย ผู้เรียนตัดสินใจเลือก นํารูปทรงนัยยะจาก 

องค์ประกอบ และทัศนธาตุของอัตลักษณ์ไทยท่ีวิเคราะห์มาใช้เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ไทยในการ ออกแบบ 

 



ระยะท่ี 3 การสังเคราะห์ และการออกแบบอัตลักษณ์ไทย 

 ข้ันตอนท่ี 6 การคิดออกแบบ เป็นการ พัฒนาแนวทางงานออกแบบ นํารูปทรงนัยยะของอัต ลักษณ์

ไทย มาปรับแต่งรูปร่างให้เป็นมีความร่วมสมัย มีความเป็นสากล 

 ข้ันตอนท่ี 7 การสร้างผลงานออกแบบ นํารูปทรงนัยยะท่ีสรุปได้มาออกแบบให้สมบูรณ์ พร้อมเขียน

แนวคิดอธิบายผลงานออกแบบ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ต้ังช่ือของผลงานออกแบบ 2) อธิบาย เหตุผล ทางอารมณ์

และความรู้สึกของผลงานออกแบบ (Mood and Tone) 3) แสดงจุดเด่นหรือ รูปทรงนัยยะของอัตลักษณ์ไทย

ท่ีนํามาใช้ในการออกแบบ 4) ช้ีแจงผลงานออกแบบอัตลักษณ์ไทย ท่ี แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 5) อธิบาย

แนวคิดผลงานออกแบบท่ีใช้กับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย (Who How what when where) 

 ข้ันตอนท่ี 8 การประเมินผล ผู้เรียนนําเสนอผลงานการออกแบบ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน 

ประเมินผลงานออกแบบอัตลักษณ์ไทย 

 

  

 



ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้ 

 1. เม่ือใช้รูปแบบการสอนน้ี ผู้สอนควรปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนการเรียนรู้อย่างเคร่งครัด ในช่วง

ระยะท่ี 1 คือการสร้างประสบการณ์อัตลักษณ์ไทย เน่ืองจากข้อมูลอัตลักษณ์ไทยประเภทไทยประเพณีมีความ

เก่ียวข้องกับศาสนา มีความสําคัญในการรักษาฐานันดร และความเคารพของคนในสังคมไทย ผู้สอนต้องสรุป

และตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ไทยท่ีผู้เรียนศึกษาในระยะการสร้างประสบการณ์อย่างเคร่งครัด ต้องมีการต้ัง

คําถามเพ่ือกระตุ้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และช้ีนําให้ผู้เรียนเกิดความเคารพยกย่องอัตลักษณ์

ไทย เข้าใจความเป็นมรดกของชาติ หลังจากการสอนระยะท่ี 1 ผ่านไปแล้ว ผู้สอนสามารถปล่อยให้ผู้เรียน

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้อย่างอิสระ 

 2. การเลือกอัตลักษณ์ไทยท่ีจะนํามาใช้กับรูปแบบการสอนน้ี ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฐานันดร

ของอัตลักษณ์ไทยกับประเภทผลงานออกแบบต้องมีระดับเท่าเทียมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ํา และ

ป้องกันการเกิดปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่างจากคนสังคมไทย เช่น เม่ือเลือกอัตลักษณ์ไทยท่ีมีฐานันดรสูง 

ประเภทของผลงานออกแบบควรมีประโยชน์ใช้สอยในระดับสูงด้วยเช่นกัน 

          3. การใช้รูปแบบการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย ผู้สอนควรปล่อยให้ผู้เรียนได้คิด

ออกแบบด้วยตนเองและทํางานตามกระบวนการท่ีต้ังไว้ตามแผนการเรียนรู้ ผู้สอนไม่ควรช้ีนําแก้ไข สไตล์ 

(Style) ผลงานออกแบบ ควรให้ข้อเสนออย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปสร้างความรู้ด้วยตนเองตามข้ันตอนท่ี

เรียนมา เพ่ือนําไปออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิธีการวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานออกแบบอัตลักษณ์ซาติตะวันตก เพ่ือศึกษาว่า

รูปแบบการสอนท่ีสามารถสอนออกแบบอัตลักษณ์ซาติอ่ืน มีปัจจัย ข้ันตอน และองค์ประกอบการสอนท่ีสําคัญ

อะไร และแตกต่างจากการออกแบบอัตลักษณ์ไทยอย่างไร 

 2. ควรมีการศึกษาผลงานออกแบบอัตลักษณ์ไทยในบริบทอ่ืนนอกเหนือจากผลงานออกแบบ

สร้างสรรค์ ได้แก่ ความซาบซ้ึงทางสุนทรียศาสตร์ของผลงานออกแบบและความงามของผลงานออกแบบอัต

ลักษณ์ไทย 

 3. ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์ไทยท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น รอยย้ิมของคนไทย การไหว้ หรือ 

น้ําใจของคนไทย ความเมตตา เพ่ือค้นหาเทคนิคการเรียนการสอนออกแบบอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

 4. ควรมีการศึกษาความร่วมมือในการสอนออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างผู้สอนในภูมิภาค

อาเซียน เพ่ือหาข้อค้นพบใหม่เก่ียวกับรูปแบบการสอนออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 



4. ปัญหาท่ีพบของการนํา Design Thinking มาสู่กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีคาดหวังให้

ผู้เรียนเป็นนวัตกร 

จากผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เร่ือง ภาคตัดกรวยท่ีส่งเสริมความสามารถในการ.     

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

     ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในความสามารถที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 ซ่ึง

จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของเด็กไทย และควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเรียน เนื่องจากทักษะการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นทักษะที่สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีปัญญาในการค้นคว้า การแก้ปัญหา และการ

ผลิตงานเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลผลิตที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เพื่อเป็นรากฐาน

ของการพัฒนาประเทศที่มั่นคงในศตวรรษที่ 21 (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพยาว์ ยินดีสุข, 2557) นอกจากน้ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้าง

สรค์ เป็นองค์ประกอหนึ่งของทักษะชีวิตที่สําคัญซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนท่ามกลางสภาพสังคมท่ี

เปลี ่ยนแปลงไปและเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับตัวของนักเรียนในอนาคต(สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเทศไทยยังไม่

ประสบความสําเร็จและไม่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เท่าที่ควร ซ่ึง

พิจารณาได้จากผลการประเมินนักเรียนในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Program for Intonational 

Student Assessment หรือ PISAดําเนินการโดยองค์การเพื ่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development) หรือ OECD จากผลการประเมินของ 

PISA 2003 ที่นั้นการประเมินทักษะการแก้ปัญหา พบว่า มีนักเรียนไทยเพียง 3% เทนั้นที่มีระดับสมรถนะการ

แก้ญหาอยู่ที่ระดับสูงสุด และมีนักเรียนไทยกว่ 41% ที่มีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับตํ่ากว่า

มาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนไทยบางส่วนที่มีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาที่สูง แต่ยังถือว่าตํ่ากว่าคะแนน

เฉลี่ยของOECD โดยประเทศไทยนั้นมีดแนนเฉลี่ยสมรถะการแก้ปัญหาอยู่ที่ 425 คะแนน (สุนีย์ คล้ายนิลและ

คณะ, 2549) จากผลการประเมินของ PSA ในครั้งต่อมา ในปี ค.ศ. 2006 2009 และ 2012 ตามลําดับ พบว่า 

ระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาของนักเรียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังมีนักเรียนไทยที่มีระดับการแก้ปัญหาตํ่าเป็น

สัดส่วนที่สูง ซึ่งหมายความว่านักเรียนไทยนั้นมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาอยู่ที่ระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน และ

นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับตํ่ากว่ามาตรฐานเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะประสบ

ความยุ่งยากในชีวิตการทํางาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูง และสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ ไทยมีความลัม

เหลวในด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทําให้นักเรียนขาดการคิดท่ีมีความยุ่งยากและชับซ้อน (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาบริบทช้ันเรียนในภาพรวมขณะทําการเรียนการสอน 

เมื่อครูตั้งคําถามหรือปัญหาให้นักเรียนตอบ พบว่า คําตอบหรือแนวคิดที่นักเรียนแสดงออกมานั้นมักเป็นไปใน



แนวทางเดียวกัน ไม่ปรากฎความคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่ท่าที่ควร อันเนื่องมาจากครูใช้วิธีสอนเชิง

บรรยาย เน้นเนื้อหาจากบทเรียนมากเกินไป ไม่นนการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา (สํานัก

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) จากสภาพการณ์ข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนไทย ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรนั้นนักเรียนเป็น

สําคัญโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลมือปฏิบัติ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง (สุพรรณี ชาญประเสริฐ,จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พบว่ามีแนวทางจัดการเรียนรู้สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมความ สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับ

นักเรียนได้ น่ันคือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่มุ่งนั้นการพัฒนาความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Confidence) ของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติที่มุ่งนั้นในเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (Empathy) การสนับสนุนให้ตัดสินใจลง

มือกระทํา (Bias toward action or build to think) และการกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความคิดที่หลากหลาย 

(Ideation)ตลอดจนการส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้สถานการณ์ปัญหาของนักเรียน การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ มีขั ้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (The Stanford school 

Bootcamp Bootleg (HPI), 2010) คือ 1)ขั้นทําความเข้าใจปัญหา (Empathy) 2) ขั้นนิยามปัญหา (Define) 

3) ขั้นสร้างความคิด (Ideate) 4) ขั้นสร้างต้นแบบ(Prototype) และ 5) ขั้นทดสอบ (Test) มีรายงานวิจัยของ

คณะทํางาน RED-lab (Research in Education and Design Lab)ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว ่า การคิดเชิง

ออกแบบได้ถูกบูรณาการเข้าไปในเนื้อหาทางวิชาการและเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ

ส่งเสริมเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นสหวิทยาการได้อย่างกว้างขวาง (Carrol. et al., 2010) ทั้งนี้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบยังเป็นประโยชน์สําหรับการเรียนรู้ที่สามารถสร้างประสบการณ์

ที่หลากหลายและช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้อย่างมีความหมาย (Kwek, S.H., 2011) จึงสามารถกล่าวได้ว่า 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ภาคตัดกรวย เป็นบทเรียนหัวข้อหนึ่งที่สําคัญในรายวิชาคณิตศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ

และสมการของเส้นโค้งที่เกิดจากการตัดกรวยด้วยระนาบในลักษณะที่แตกต่างกัน ทําให้ได้เส้นโค้ง 4 ลักษณะ 

ได้แก่ วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การนําคณิตศาสตร์ไปประ

ยุกต่ใช้ในชีวิตจริง โดยนั้นการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2553) ซึ่งเรื่องภาคตัดกรวยมีความสําคัญและเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

(กฤษดา นรินทร์, 2555) ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนําความรู้ที ่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้

สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงได้ (Wen-Haw Chen, 2013) ทั้งนี ้อาจมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ในปัจจุบันที่ยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือทํากิจกรรมใน

สถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเท่าที่ควรจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของปัญหา



และมีความสนใจท่ีจะนําแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้ เรื ่อง ภาคตัดกรวย เพื ่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบสถานการณ์ปัญหา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และทําความ

เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ระดมสมองหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายผ่านการลงมือสร้างสรรค์

ส่ิงประดิษฐ์หรือช้ินงานท่ีสามารถตอบโจทย์ปัญหาท่ีท้าทายน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

            1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความมั่นใจ

ในความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติโดยการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงาน หรือ

กระบวนการที่อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยควรเตรียมความรู้พื้นฐานที่จําเป็นและเพียงพอ

สําหรับการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา 

            1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกัน

สร้างความคิดที่หลากหลายในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้วิจัยควรเตรียมสถานการณ์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เร่ือง ภาคตัดกรวย ให้มีความท้าทายและน่าสนใจ 

            1.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบอาจใช้เวลามากในการทํากิจกรรม ข้ึนอยู่กับ

ส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการให้นักเรียนออกแบบ ดังน้ัน ส่ิงประดิษฐ์ ช้ินงานหรือกระบวนการท่ีนักเรียนออกแบบควรมี

ขนาดหรือภาระงานท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 

             2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื ่อส่งเสริมทักษะหรือ

ความสามารถอื่น ท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative 

Problem Solving Competency) เป็นต้น 

             2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น 
 

 

2. Target (เป้าหมาย) 

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการวางรากฐานเพ่ือพัฒนา

ตนเองสู่โลกนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ธุรกิจ Startup  

 



3. Curriculum (หลักสูตร)   

- ปัญหาโดยสรุป ก็คือ ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

ซ่ึงปรัชญาท่ีสอดคล้องในการออกแบบหลักสูตร ดังน้ี 

          1. พิพัฒนาการนิยม 

ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism) ปรัชญานี้ให้กําเนิดขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดดั้งเดิม

ที่การศึกษามักเน้นแต่เนื้อหา สอนให้ท่องจําเพียงอย่างเดียว ทําให้เด็กพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างเดียว ไม่มี

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความกล้าและความมั่นใจในตนเองประกอบกับมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ทําให้เกิดแนวความคิดปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมขึ้นปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ

นิยมเกิดขึ้นใน ค.ศ.1870 โดยฟรานซิส ดับเบิ้ลยูปาร์คเกอร์ (Francis W. Parker) ได้เสนอให้มีการปฏิรูป

การศึกษาเสียใหม่ เพราะการเรียนแบบเก่าเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย ต่อมา จอห์น ดิวอ้ึ ได้นําแนวคิดนี้มา

ขยายต่อโดยประยุกต์แนวคิดของปรัชญาปฏิบัตินิยมเข้าไปจึงได้เกิดเป็นปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 

แนวคิดพ้ืนฐาน 

     พิพัฒนาการนิยม มีแนวคิดเช่นเดียวกับปรัชญาปฏิบัตินิยม เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดในการกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรมและสังคม 

คือ การค้นคว้า ทดลอง และประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้เห็นประจักษ์ เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กําหนดอนาคต

โชคชะตาของตนเอง มนุษย์ควรจะเน้นความสําคัญและคุณค่าของแต่ละบุคคลให้มาก ดังน้ัน การศึกษาในฐานะ

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องเปลี่ยนแปรสภาพไปด้วยเมื่อถึงความจําเป็นการศึกษาไม่ใช่สอนให้คนยึดมั่นใน

ความจริง หรือถูกกําหนดไว้ตายตัว หากจะต้องหาทางปรับปรุงการศึกษาเพื่อจะเป็นแนวทางนําไปสู่การค้นพบ

ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ท่ีสามารถนําไปต่อยอดในการสร้าง 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

    จุดมุ่งหมายการศึกษาในปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม สรุปได้ว่า 

• มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน 

• มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวเองเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 

• มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และตามความสามารถของผู้เรียน 

• มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

• มุ่งให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการดํารงชีวิตเป็นหมู่คณะ และรู้จักปกครองตนเอง 

 

 



หลักสูตร 

     หลักสูตรแบบประสบการณ์หรือหลักสูตรแบบกิจกรรม เน้นการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักสูตรเน้นวิชาที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสังคม เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่ถูกกําหนดไว้

ล่วงหน้า หลักสูตรท่ีดีต้องมุ่งไปท่ีการเรียนรู้ทุกชนิดท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาในทุกด้าน 

ผู้สอน 

    • จะต้องมีบุคลิกท่ีดี เห็นอกเห็นใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กได้ดี 

    • บทบาทท่ีสําคัญของผู้สอน คือ จะต้องเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้สนใจด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

    • บทบาทของผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ใช้อํานาจหรือออกคําส่ัง แต่ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะแนวทางให้กับผู้เรียน 

ผู้เรียน 

    ให้ความสําคัญกับตัวผู้เรียนมาก ถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี

ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง หรือลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by Doing) ผู้เรียนมีอิสระที่จะ

เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง 

โรงเรียน 

    เชื่อว่าสถาบันการศึกษา คือ แบบจําลองที่ดีงามของชีวิตและสังคม โดยจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ

สภาพสังคม และการดําเนินชีวิตจริง แต่ต้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา

ชีวิตและสังคมได้ดีขึ้น สถาบันการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกันสร้างบรรยากาศเป็น

ประชาธิปไตย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสันติสุข นอกจากนี้ยังเน้นการทํางานในรูปของประชาธิปไตย ความ

เสมอภาค และผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่สนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน พร้อมทั้งยังคอยกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

กระบวนการของการศึกษา 

    ถือว่าประสบการณ์และการทดลองมีความสําคัญท่ีสุดของการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นเร่ืองของการ

กระทํา (Doing) มากกว่ารู้ (Knowing) และจะต้องให้ผู้เรียนได้รู้จักท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้ 

และจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลด้วยโดยบทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องประกอบไปด้วย 

วิธีสอน 

     มุ่งให้ผู ้เรียนรวมกลุ่มทํากิจกรรม ใช้วิธีการสอนแบบ “แก้ปัญหา“ นําหลักการทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง เห็นความสําคัญของงานที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม การสอนจึงเน้นใน



เรื่องการสาธิต การอภิปราย การค้นคว้า การรายงาน การประชุม การวางแผน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้

ความสามารถอย่างแท้จริง และได้รับประสบการณ์จริงด้วยตนเอง คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ศักยภาพของผู้เรียน ระวังไม่ให้เด็กเรียนอ่อนเกิดปมด้อย 

การวัดและการประเมินผล 

     เชื่อว่าความรู้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาเท่านั้น การที่จะได้มาซึ่งความรู้ใช้วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ การวัดผลและประเมินผลจะต้องดูว่าเนื ้อหาวิชาเหล่านั ้นสามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด 

2. ปฏิรูปนิยม 

    ปฏิรูปนิยมมีพื้นฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม ผสมผสานกับปรัชญาพิพัฒนาการ แนวคิดที่ ผสมผสานทํา

ให้ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเน้นการศึกษาเพื่อสังคมเป็นสําคัญ คือผู้เรียนไม่ได้มุ่งพัฒนาตนเองอย่างเดียว 

แต่เพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิรูปเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา เพราะถือว่าสังคมในปัจจุบันมีปัญหา ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรมเป็นเหตุต้องแก้ปัญหาอยู่เร่ือย ๆ จึงต้องหาทางสร้างค่านิยมและ

แบบแผนของสังคมข้ึนใหม่ 

จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา  

    โดยการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์สังคมใหม่ท่ีดีและเหมาะสมกว่าข้ึนมา

ให้ได้ 

ผู้สอน  

    ผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจําเป็นที่สร้างสรรค์สังคม โดยคอย

กระตุ้นให้มีส่วนร่วม ฝึกให้ผู้เรียนต้องเป็นผู้บุกเบิก นักแก้ปัญหา สนใจเรื่องสังคมและปัญหาสังคมอย่าง

กว้างขวางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการพัฒนา

สังคม ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  

ผู้เรียน  

    เป็นผู้ได้รับการปลูกฝังให้มีความสํานึกในหน้าท่ี พร้อมปฏิบัติทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมได้รับ

การฝึกฝนให้รู้จักเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยครูและ

นักเรียนร่วมมือกัน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกัน เพ่ือการวางแผนปฏิรูปสังคมใน

อนาคต รวมท้ังสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 

โรงเรียน 

    สถาบันการศึกษาต้องสนใจในเรื่องอนาคต นําทางให้ผู้เรียนพบสังคมใหม่ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะวางแผนให้กับ

สังคมใหม่ และทํางาน ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคมเพื่อจุดหมายร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย 



รับฟังความคิดเห็นคนส่วนใหญ่ และนําไปปฏิบัติสถาบันมีหน้าที่ผลิตเด็กให้สามารถช่วยแก้ปัญหาและสร้าง

สังคมใหม่ท่ีมีความเท่าเทียม ความยุติธรรมในสังคม  

กระบวนการเรียนการสอน  

    เน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสนใจความต้องการของตนเอง สนองความสนใจด้วยการค้นคว้า การอภิปราย

และแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสังคมวิธีการเรียนการสอนเป็นวิธีการแก้ปัญหาของสังคม

โดยตรงอาศัยวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการแบบโครงการ วิธีการของปรัชญา และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์  

วิธีสอน  

    การเรียนการสอนTele Education (E-learning) สนับสนุนและคิดแก้ปัญหา ได้หลากหลายวิธี คิด

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาการทํางานให้ดีขึ้น สามารถคิดต่างมุมที่โดดเด่น นอกจากนี้ควรสร้างบรรยากาศ

ของการมีอิสระ มิใช่ด้วยการบังคับ เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา การจัดตารางสอนควรมีการยืดหยุ่น ศึกษาโดยการ

ค้นคว้าและอภิปรายเป็นหลัก ให้ผู้เรียนรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ

อนาคต การสอนของครูกับผู้เรียนจึงควรทํางานร่วมกัน วางแผน แก้ปัญหา เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการวางโครงการ หรือวิธีแก้ปัญหา 

4. Compose of Curriculum (ส่วนประกอบของหลักสูตร)  

หลักสูตรสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งนวัตกรรม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งนวัตกรรมนี้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของ

ตนเองควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะที่จําเป็นในการใช้ชีวิต สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงไปของกระแสสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 

และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

สมรรถนะในหลักสูตร  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 

 



 

2. ทักษะชีวิตท่ีจําเป็น Life skill  

3. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

4. ทักษะการคิดข้ันสูงและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. การรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล 

6. การทํางานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นํา 

7. การเป็นพลเมืองต่ืนรู้ และมีสํานึกสากล 

       กล่าวคือ เด็กคนหนึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรอบตัวให้เป็นประโยชน์ได้ 

เพราะการหาความรู้ในปัจจุบันมักทําผ่านโลกดิจิตอลกันหมดแล้ว เช่น การ search ข้อมูลผ่าน google หรือ 

การที่เด็กคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันได้ คือการได้ทําสิ่งที่เขารักและหาเลี้ยงตัวเองได้อย่าง

มั่นคง โดย ‘การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม’ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้องมีทักษะอันได้แก่ 

ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ต้ัง

ไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) ความ

เป็นผู้นํา (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness) ด้วย

เหตุว่าความรวดเร็วของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เด็กยุคใหม่ต้องก้าวตามให้ทัน ทักษะเหล่านี้จึงมี

ความสําคัญมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนที่ตามหลังคนอื่นอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีคุณภาพ (Character 

Qualities) อีกทั้งยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ (Creativity) ในการสร้างไอเดียเพ่ือ

แก้ปัญหา รวมท้ังสามารถถ่ายทอดไอเดียน้ันออกมาให้ได้ (Communication)นอกจากน้ียังต้องสามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนท่ีมีความสามารถหลากหลายและมีความแตกต่างกัน (Collaboration) เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันให้ได้ 

ผู้สอน 

• จะต้องมีบุคลิกท่ีดี เห็นอกเห็นใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กได้ดี 
• บทบาทท่ีสําคัญของผู้สอน คือ จะต้องเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้สนใจด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ด้วยตนเอง 

• บทบาทของผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้ใช้อํานาจหรือออกคําส่ัง แต่ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะแนวทางให้กับผู้เรียน 
• ผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจําเป็นท่ีสร้างสรรค์สังคม โดยคอย
กระตุ้นให้มีส่วนร่วม ฝึกให้ผู้เรียนต้องเป็นผู้บุกเบิก นักแก้ปัญหา สนใจเร่ืองสังคมและปัญหาสังคมอย่าง

กว้างขวางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการพัฒนา

สังคม ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  

 

 



ผู้เรียน 

• ได้ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
• ได้ทํากิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่ม 
• ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
• ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคําตอบแก้ปัญหาท้ังด้วยตนเอง และร่วมด้วยช่วยกัน 
• ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
• เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ของตนเองอย่างมีความสุข 
• ฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน 
• ฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อ่ืน ตลอดจนสนใจ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
โรงเรียน 

เช่ือว่าสถาบันการศึกษา คือ แบบจําลองท่ีดีงามของชีวิตและสังคม โดยจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง

กับสภาพสังคม และการดําเนินชีวิตจริง แต่ต้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะและศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียน

สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคมได้ดีข้ึน สถาบันการศึกษาต้องสนใจในเร่ืองอนาคต นําทางให้ผู้เรียนพบ

สังคมใหม่ ทําให้ผู้เรียนพร้อมท่ีจะวางแผนให้กับสังคมใหม่ และทํางานร่วมกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคมเพ่ือ

จุดหมายร่วมกัน สร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นคนส่วนใหญ่ และนําไปปฏิบัติ โดย

มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้และร่วมกันสร้างสังคมท่ีมีความเท่าเทียม และความยุติธรรม 

กระบวนการสอน 

     เน้นให้ผู ้เรียนสํารวจความสนใจความต้องการของตนเอง สนองความสนใจด้วยการค้นคว้า การ

อภิปรายและลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสังคม โดยถือว่าประสบการณ์และการทดลองมีความสําคัญ

ที่สุดของการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นเรื่องของการกระทํา (Doing) มากกว่ารู้ (Knowing) และจะต้องให้

ผู้เรียนได้รู้จักท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้ อีกท้ังต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

วิธีสอน  

      มุ่งให้ผู้เรียนรวมกลุ่มทํากิจกรรม ใช้วิธีการสอนแบบ “แก้ปัญหา“ นําหลักการทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง เห็นความสําคัญของงานที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม และสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีหลากหลาย คิดส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีช่วยแก้ปัญหาการทํางานให้ดีข้ึน สามารถคิดได้

อย่างอิสระและสร้างสรรค์ มิใช่ด้วยการบังคับ การจัดตารางสอนควรมีการยืดหยุ่น เน้นในเรื่องการอภิปราย 

การค้นคว้า การรายงาน การประชุม การวางแผน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการวางโครงการ ซ่ึงจะกระตุ้นให้

ผู้เรียนใช้ความสามารถอย่างแท้จริง และได้รับประสบการณ์จริงด้วยตนเอง คํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ศักยภาพของผู้เรียน  

  



 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ชื่อรายวิชา นวัตกรสร้างสรรค ์

รายวิชาเพิ่มเติม               กลุม่สาระการเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ         

ชั้นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดปีที่ 3            เวลา 6 ชั่วโมง  

ศึกษาความหมายและประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในออกแบบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมี

การเรียนรู้ข้ันตอนการเขียนแผนการตลาดอย่างง่าย จนนําไปสู่กระบวนการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง 

โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการออกแบบโมเดลธุรกิจ ซึ ่งจะมุ ่งเน้นให้มีการ

สร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ อีกท้ังเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย 

เพื่อให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจระหว่างในการออกแบบธุรกิจ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระ

งานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงตามเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังยังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู ้

1. สามารถบอกความหมายและประเภทของธุรกิจได ้
2. สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนแผนการตลาดอย่างง่ายได ้
3. สามารถออกแบบผลงานของตนเองได ้
4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
5. มีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี
6. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู ้



 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ         

(นวัตกรสร้างสรรค)์ 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 

ลําดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ยุทธวิธ ี

การประเมิน 

การเรียนรู้ 

ระยะ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 

ภาระงาน 

(สําหรับการประเมิน) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

(100%) 

1 ธุรกิจนิดเดียว 1. สามารถบอก

ความหมายและประเภท

ของธุรกิจได ้

 

- บรรยาย  

- อภิปราย  

- คําถาม  

- สอบถาม 

-กิจกรรม

กลุม่ 

• สอบถาม 
• ตรวจแบบฝึกหัด 
-  สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบ

ประจําหน่วยการ

เรียนรู ้

3 - ใบงาน   "ร ู ้ จ ักกับ

ธุรกิจ" 

- แบบทดสอบประจํา

หน่วย 

 

5 

2 การตลาดแบบยุค

ดิจิทัล 

2. สามารถอธิบายขั้นตอน

การเขียนแผนการตลาด

อย่างง่ายได ้

3. สามารถออกแบบ

ผลงานของตนเองได้ 

5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน

การสร้างสรรค์ผลงาน  

6. มีความรับผิดชอบต่อ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็น อย่างดี  

7. มีความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง   

- บรรยาย 

- คําถาม 

- อภิปราย 

 

- ถาม ตอบ 

- ตรวจแบบฝึกหัด 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

3 ใบงาน “การตลาดยุค

ใหม่”  

ใบงาน “นักการตลาด

ตัวจิ๋ว” 

10 

3   สร้างธุรกิจยุคใหม ่ 3. สามารถออกแบบ

ผลงานได้ตามจินตนาการ

ของตนเองได้ 

4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน

การสร้างสรรค์ 

- บรรยาย 

- สาธิต 

- คําถาม 

- อภิปราย 

• สอบถาม 
• ตรวจแบบฝึกหัด 
• ตรวจชิ้นงาน 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 

6 - ผลงาน “โมเดล

ธุรกิจจากดินนํ้ามัน” 

- ใบงาน “คิดสโลแกน

อย่างสร้างสรรค์” 

10 



ลําดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ยุทธวิธ ี

การประเมิน 

การเรียนรู้ 

ระยะ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 

ภาระงาน 

(สําหรับการประเมิน) 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

(100%) 

 5. มีความรับผิดชอบต่อ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็น อย่างด ี

 6. มีความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง   

- การ

ปฏิบัต ิ

- กิจกรรม

กลุ่ม 

 

 

- ใบงาน “ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ของ

สินค้า และบรรจุ

ภัณฑ์” 

- ใบงาน“ธุรกิจในฝนั” 

 

 

4  ผลประกอบการก้าว

กระโดด 

4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน

การสร้างสรรค์ผลงาน 

5. มีความรับผิดชอบต่อ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็น อย่างดี  

6. มีความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง   

- การ

ปฏิบัต ิ

- กิจกรรม

กลุ่ม 

 

 

• สอบถาม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินการ

นําเสนอ 

 

 

4 - การปฏิบัติกิจกรรม 

“ตลาดขายไอเดีย 

(Idea Market)” 

- นําเสนอ ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

10 

รวม 16            180 

       ( คะแนน ) 

คิดเป็น

ร้อยละ 75 

 

การประเมินการเรียนรู้  

 คะแนนภาคปฏิบัติ  75 คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 25 คะแนน 

       รวม      100        คะแนน  

เกณฑ์การประเมินผล 

0 – 49   คะแนน ระดับผลการเรียน  0   

50 – 54  คะแนน ระดับผลการเรียน  1  

55 – 59  คะแนน ระดับผลการเรียน  1.5  



60 – 64  คะแนน ระดับผลการเรียน  2   

65 – 69  คะแนน ระดับผลการเรียน  2.5  

70 – 74  คะแนน ระดับผลการเรียน  3  

75 – 79   คะแนน ระดับผลการเรียน  3.5  

80 – 100  คะแนน ระดับผลการเรียน  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

ช่ือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ         

นักศึกษาหลักสูตรสมรรถนะเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งนวัตกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง สร้างธุรกิจยุคใหม่                                    จํานวน  6   ช่ัวโมง   

หัวข้อเร่ือง วางแผนธุรกิจ                            จํานวน  1  ช่ัวโมง   

ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2562    

 

1. ผลการเรียนรู้ 

3. สามารถออกแบบผลงานของตนเองได้ 

4. มีความมุ่งม่ันต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากการป้ัน  

5. มีความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  

6. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง    

2. สาระสําคัญ 

           การวางแผนธุรกิจ เป็นส่ิงสําคัญย่ิงสําหรับผู้ประกอบการท่ีเร่ิมทําธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลรวมแห่ง

กระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจ โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ท้ังเร่ืองของการตลาด การแข่งขัน กล

ยุทธ์ในการขาย ท่ีจะช้ีนําผู้ประกอบการไปสู่ความสําเร็จ  

3. สาระการเรียนรู้ 

       3.1 การวางแผนธุรกิจ 

          - สินค้าหรือบริการท่ีจะขาย 

          - กลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวัง 

           - นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า  

           - ตัวเลขทางการเงิน นับต้ังแต่รายได้ท่ีคาดว่าจะได้ ค่าใช้จ่าย กําไร   

           - กลยุทธ์ในการขาย 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    4.1 นักศึกษาสามารถอธิบายการวางแผนการทําธุรกิจได้ (K) 

   4.2 นักศึกษาสามารถวางแผนการทําธุรกิจได้ (P) 

    4.3 นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจ (A) 

5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

    5.1 ความสามารถในการคิด 

    5.2 ความสามารถในการส่ือสาร 

 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

    6.1 ใฝ่เรียนรู้ 

    6.2 มุ่งม่ันในการทํางาน 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

    7.1 ใบงาน “ธุรกิจในฝัน” 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 

ข้ันนํา  

1. ครูเปิดคลิปธุรกิจต่างๆเก่ียวกับ Food Delivery ท่ีมีการใช้แอพพลิเคช่ันในการส่ังอาหาร เช่น Line 

Man, Grab, Food Panda เป็นต้น ซ่ึงกําลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 

2. ครูใช้คําถามกระตุ้นนักศึกษา โดยมีคําถามดังน้ี 

         - นักศึกษารู้จักแอพพลิเคช่ันเหล่าน้ีหรือไม่ 

         -นักศึกษาเคยใช้บริการจากแอพลิเคช่ันเหล่าน้ีหรือไม่ 

         - นักศึกษาคิดว่าเพราะเหตุใดการใช้บริการจากแอพลิเคช่ันเหล่าน้ีจึงเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน  

3. ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุท่ีทําให้แอพลิเคช่ันเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยม 

 

 



ข้ันดําเนินการ 

4. ครูอธิบายเก่ียวกับการวางแผนในการทําธุรกิจ การโปรโมทสินค้า กลยุทธ์การตลาด และประโยชน์

ของการวางแผนธุรกิจ 

5. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากน้ันครูเปิดรูป”ไดฟูกุ”ให้นักเรียนดู พร้อมแจก

ใบงาน”ธุรกิจในฝัน” 

6. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวางแผนธุรกิจในการขายไดฟูกุโดยใช้กลยุทธ์การขายให้มีความสร้างสรรค์ 

น่าสนใจ ให้ได้กําไรสูงสุด และทําลงในใบงานท่ีครูแจกให้ 

7. นักศึกษาออกมานําเสนอการวางแผนธุรกิจการขายไดฟูกุของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน พร้อมท้ัง

บอกประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจ โดยครูจะให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 

ข้ันสรุป 

8. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปถึงการวางแผนธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ต่างๆท่ีนํามาใช้ในการขายท่ีจะทํา

ให้สินค้าน้ันขายดี เป็นท่ีนิยม และสร้างผลกําไรให้กับธุรกิจ 

ข้ันประเมินผล 

  9. ครูตรวจใบงานของนักศึกษาเม่ือจบการเรียนการสอน 

9. ส่ือ  /   แหล่งเรียนรู้ 

1. วิดีโอ “ธุรกิจ Food Delivery” 

10. การวัดและประเมินผล 

ทักษะท่ีต้องการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
การวางแผนการทํา

ธุรกิจได้  

 

 

       การถาม-ตอบ 

 

 

 

 

        ประเด็นคําถาม 

 

 

 

อย่างน้อย 3 ข้อ 

 

 

 



ทักษะท่ีต้องการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

ด้านทักษะ 

2. นักศึกษาสามารถวาง
แผนการทําธุรกิจได้ 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจใบงาน 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ใบงาน 

 

ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 

ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

ด้านเจตคติ 

3. นักศึกษาสามารถบอก
ประโยชน์ของการ

วางแผนธุรกิจ 

 

 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

อย่างน้อย 3 อย่าง 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม ( คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

           ช่วงคะแนน             ระดับคะแนน 

                 8-9                    ดี 

                 5-7                  พอใช้ 

                 3-4                 ชปรับปรุง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านต้ังแต่ 5 คะแนนข้ึนไป(ระดับพอใช้) 

5. Outcome Base  

1. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  

2. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับ ไอที Digital เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ผู้เรียนมีความพร้อมสําหรับสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

     4. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ไอที เพ่ือพัฒนาประเทศชาติได้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับบคะเนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้ังใจเรียนและมุ่งม่ันใน

การทํางานอย่างดี 

ต้ังใจเรียนและมุ่งม่ันใน

การทํางานพอใช้ 

ต้ังใจเรียนและมุ่งม่ันใน

การทํางานค่อนข้างน้อย 

2. กล้าแสดงออก แสดงออกอย่างเป็น

ธรรมชาติ และมีความ

ม่ันใจ 

แสดงออกอย่างธรรมชาติ 

แต่ยังมีความไม่ม่ันใจ 

แสดงออกไม่เป็นธรรมชาติ

และไม่มีความม่ันใจ 

3. มีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 

ให้มีความร่วมมือกับ

กิจกรรม ตอบคําถาม 

และร่วมแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ําเสมอ 

ให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรม ตอบคําถาม และ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็น

บางคร้ัง 

ให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรม ตอบคําถาม และ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ค่อนข้างน้อย 



ระดับของจุดมุ่งหมายการใชห้ลักสูตร 

ระดับของ

จุดมุ่งหมาย 

ระดับของ

การศึกษา 

ตัวอย่างการใช้ 

General (ท่ัวไป) ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ จาก start up เน้นความคิดสร้างสรรค์ 

Specific (เฉพาะ) ระดับสถาบัน ความมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา 

1. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  

2. ผู้เรียนมีความรู ้เกี ่ยวกับ ไอที Digital เพื ่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ผู้เรียนมีความพร้อมสําหรับสังคมปัจจุบันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

     4. ผู้เรียนเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรม ไอที เพ่ือพัฒนาประเทศชาติได้ 

Operational 

(ปฏิบัติการ) 

ระดับหลักสูตร - จุดมุ่งหมายท่ัวไป/จุดประสงค์ท่ัวไปของหลักสูตร 

• มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ
และผลงานเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 

- จุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มวิชาหรือวิชา(นวัตกรสร้างสรรค์) 

       1.นักศึกษาสามารถอธิบายการวางแผนการทําธุรกิจได้  

       2.นักศึกษาสามารถวางแผนการทําธุรกิจได้  

       3.นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจ  

ระดับการเรียนการ

สอน 

-ความมุ่งหมายของสถาบันการศึกษา 

          1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม และระบุความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมได้ 

          2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ 

จินตนาการ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและ

สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ จินตนากร วิสัยทัศน์และกล

ยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมได้ 

          3. ระบุแหล่งท่ีมา 4 ประการของความคิดสร้างสรรค์ 

และอธิบายได้ว่า ปัญหา ความท้าทาย ความคิดฝันและ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีบุคคลประสบความสําเร็จ จะ

นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้อย่างไร 



          4. จําแนกและอธิบายหลักการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ 5 รูปแบบ คือ “การคิดเหมือน-ทําเหมือน” “การ

คิดเหมือน-ทําต่าง” “การคิดต่าง-ทําต่าง” “การคิดนอก

กรอบ” และ “การคิดย้อนศร” หรือ “การคิดสวนกระแส” 

และนําหลักการ 5 รูปแบบมาประยุกต์เพ่ือสร้างธุรกิจและ

พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

          5. จําแนก อธิบายและประยุกต์เทคนิคการคิด

สร้างสรรค์ “SCAMPER” ซ่ึงได้แก่ หลักการทดแทน 

(Substitution) การประกอบ (Combination) การการปรับ 

(Adaption) การดัดแปลง (Modification) การใช้ในอีกงาน

หน่ึง (Putting in another use) การลดหรือตัดออก 

(Elimination) และการจัดลําดับใหม่ (Rearrange) หรือ การ

ทําสวนทางหรือตรงกันข้าม (Reversal) 

         6. นําหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิค

การคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เพ่ือสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 

ประกอบธุรกิจ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

รวมท้ังการพัฒนาการบริหาร การบริการ วิธีการทํางานและ

การแก้ปัญหางาน 

        7. คิดสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมใดๆ หน่ึงโครงการ

ท่ีปรารถนา และนําเสนอต่อหน่วยงานหรือสังคมอย่าง

สร้างสรรค์ 

        8. ระบุคุณสมบัติท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อ

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิธีการพัฒนาตนให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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