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แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู:
กรณีศึกษาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2*
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทของสถานศึกษากรณีศึกษาในการนำการคิดเชิง
ออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความคิดเชิงออกแบบของครู 2) เพื่อทดลองและศึกษาผลการประยุกต์ใช้
การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู 3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้
โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนจำนวน 6 คน
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ระเบีย บวิธีวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ 5 ขั้นของการ
คิดเชิงออกแบบตามแนวคิด Stanford d.school วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์สาระและการ
วิเคราะห์ พ รรณนา วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริ มาณด้ว ยร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนน
พัฒนาการ สรุปผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทสถานศึกษามีปัจจัยสนับสนุน คือ ผู้บริหารและครูตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ย วกับ การคิดเชิงออกแบบอยู่ก่อนแล้ ว และมีการส่งเสริมการพัฒ นาครูโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การชี้แนะและระบบพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) แต่ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาครู 2) การ
ประยุก ต์ใ ช้ก ารคิด เชิง ออกแบบในการพัฒ นากรอบความคิด เชิง ออกแบบของครู พบว่า ครูชื ่น ชอบ
กระบวนการทั ้ง 5 ขั้น ตอนและให้ค วามร่ว มมือ เป็น อย่า งดี มี ค ะแนนพั ฒ นาการของกรอบความคิด เชิ ง
ออกแบบเฉลี่ยร้อยละ 30.10 3) แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิง
ออกแบบของครูมี 7 แนวทาง ได้แ ก่ (1) กำหนดนโยบายการพัฒ นาลงในแผนปฏิบัติการประจำปี (2) จัด
อบรมให้ ค วามรู้ กั บ คนในองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ งออกแบบ (3) เปิ ด ช่ อ งทางการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลาย (4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการพัฒนา (5) สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา (6) นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ และ (7) สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนา
คำสำคัญ: การคิดเชิงออกแบบ, กรอบความคิดเชิงออกแบบ, ครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

*

Received: April 10, 2020, Revised: May 6, 2020, Accepted: May 8, 2020

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- 133 –

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2563

Abstract
The objectives of this research were to 1) to study into the context of the
educational institutions as case study in applying the design thinking to develop teachers’
design thinking mindset, 2) to experiment and study into the results of the application of the
design thinking to develop teachers’ design thinking mindset, 3) to synthesize the way in
applying the design thinking to develop teachers’ design thinking mindset. There were 6
participants of the participatory action research who were the school administrators and
teachers in such school by purposive sampling. The research methodology was divided into
3 stages by applying 5 steps related to the design thinking concept of Stanford d. School.
Qualitative data analysis was performed by analyzing into the essential contents and by
descriptive analysis. After that, the quantitative analysis into the data was performed by
percentage, means, standard deviation, and developmental score scale. It was found from
the research as follows: 1) The context of the educational institution had supporting factors
including the fact that the administrators and the teachers realized the importance of the
design thinking and already understand the basic of design thinking, also, there was an
encouragement for the development of teachers by the preparation for Individual
Development Plan, by creating Professional Learning Community, by Coaching and
Mentoring; however, there were still limitations in terms of time and budget used in
developing teachers. 2) According to the application of the design thinking in developing
teachers’ design thinking mindset, it was found that the teachers liked 5 steps of the
procedures and were willing to cooperate well; and the developmental score on the design
thinking mindset was 30.10 by average. 3) There were 7 ways on to the application of the
design thinking in developing teachers’ design thinking mindset as follows: 1) The
specification of development policy into the annual action plan; 2) Holding the training to
provide knowledge related to design thinking to people in the organization; 3) Opening
channel to listen to various people’s opinions; 4) supporting the budget to be used in the
development; 5) Supporting on the educational technology media that facilitate the
development; 6) Supervising, directing, and following up the development of teachers
constantly; 7) Boosting morale in order to motivate teachers in order for the development.
Keywords: Design Thinking, Design Thinking Mindset, Teachers, Secondary Educational Service
Area Office 2
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บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการดำเนินการไว้ในหมวด 7 มาตรา 52
ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่
ผลิตและพัฒ นาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและมีความเข้มแข็ งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ" อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครูส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนา แต่ยังคงขาดปัจจัยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ อีก ทั้งรูปแบบและการพัฒนาครูยังใช้วิธีเดิม ส่วนใหญ่
เป็นการกำหนดจากส่วนกลาง ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครู (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2558)
การพัฒนากรอบความคิดของครูเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องมุ่งเน้นและทำให้เกิดการพัฒนาขึ้น
ภายในสถานศึกษาเป็ น อัน ดับ แรกเพราะกรอบความคิดมีผลต่อความสามารถและการประสบความสำเร็จ
โดยบุคคลที่มีความคิดอยู่ในรูปแบบกรอบความคิดเติบโต มักมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระดั บที่สูง
แต่บุคคลที่มีความคิดอยู่ในรูปแบบกรอบความคิดจำกัดอาจมีความเจริญก้าวหน้าต่ำกว่า และใช้ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างไม่เต็มที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ไม่ดี (Dweck, 2006)
การคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ อ ยู่ ในความสนใจของผู้ ท ำงานด้ า น
นวัต กรรมและการแก้ ไขปั ญ หา และเหมาะสมในการนำมาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นากรอบความคิ ด ของครู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบการพัฒนาครูในปัจจุบันยังคงมาจากส่วนกลาง ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ของครู เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยเน้นไป ที่ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นกระบวนการเพื่อแสวงหากลยุทธ์เชิง
สร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนากรอบความคิดซึ่งเป็นวิธีการคิดที่นักวิชาการหลากหลายสาขานำมาใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรม (นุชจรี กิจวรรณ, 2561)
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความคิดเชิง
ออกแบบของครู และการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาครูยังคงมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในศาสตร์บริหารการศึกษาซึ่งกำลังต้องการนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก งานวิจัยนี้
จึงเลือกศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู
กรณีศึกษาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 2 เพราะจากสถิติทางการศึกษา ประจำปี
การศึก ษา 2560 ของสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2561) พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลของการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีจำนวนข้าราชการครูและจำนวนนักเรียนมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งหมด และในหลายปีที่ผ่านมามีการบรรจุครูผู้สอนจำนวนมาก เพื่อทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ
ทำให้ โครงสร้างอายุ ของครูผู้ ส อนในสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่ งผลให้ มี ความแตกต่างกัน ในหลาย ๆ ด้าน
โดยเฉพาะช่ ว งอายุ ห รื อ เจเนอเรชั่ น (Generation) ของครูผู้ ส อน ความเชื่ อ แนวคิ ด ค่ านิ ยม ทั ศนคติ และ
ประสบการณ์แตกต่างกัน ย่อมมีอิทธิพลต่อกรอบความคิดเชิงออกแบบ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูใน
สถานศึกษา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาบริ บ ทในการนำการคิ ด เชิ งออกแบบไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นากรอบความคิ ด
เชิงออกแบบของครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู
ในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่ อ สั งเคราะห์ แ นวทางการประยุ ก ต์ ใช้ ก ารคิ ด เชิ ง ออกแบบในการพั ฒ นากรอบความคิ ด
เชิงออกแบบของครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิงปฏิ บั ติการแบบมี ส่ วนร่ว ม (Participation Action Research) โดยมี
ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) และครูโรงเรียนกรณีศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 จำนวน 6 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากความสมัครใจ ช่วงอายุห รือเจเนอเรชั่น (Generation) และกลุ่ ม
สาระวิชาเพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่หลากหลาย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาบริบทของสถานศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบ
ของครู ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งมื อ สำหรั บ การคิ ด เชิ ง ออกแบบ เช่ น User Profile Canvas ซึ่ ง พั ฒ นาโดย
Standford d.school (2009)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิง
ออกแบบของครู คื อ แบบประเมิ น กรอบความคิ ด เชิ ง ออกแบบของครู ก่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ซึ่ ง
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีความตรงด้านเนื้อหา (content validity) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 มีค่าความเชื่อมั่นแบบประเมินโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.872 ซึ่งประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอน
ที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 7 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครู
ผู้เข้าร่วมวิจัยเกี่ยวกับ เพศ ช่วงอายุ (Generation) ระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่ง วิทย
ฐานะ ประสบการณ์ในการสอน ตอนที่ 2 แบบประเมินกรอบความคิดเชิงออกแบบของครูเป็นข้อคำถามที่ใช้ใน
ประเมิ น ระดั บ กรอบความคิ ด เชิ ง ออกแบบของครู ก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย (Design Thinking
Mindset) 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ยอมรับมุมมองที่หลากหลาย 2) ทดลองซ้ำ 3) เน้นการลงมือทำ 4) ร่วมมือร่วม
ใจ 5) ให้ ความสำคัญ กับ การเข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย 6) เรียนรู้จากความผิดพลาด และ 7) เชื่อมั่นในความคิด
สร้างสรรค์ ข้อคำถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคิดของ Likert (1987) เพื่อวัด
ระดับกรอบความคิดเชิงออกแบบของครู
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 อ้าง
ใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2557) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 วางแผนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (planning) โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูลโรงเรียนกรณีศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ชี้แจงวัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนในการดำเนินการวิจัยร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ทำการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาในการ
พัฒนากรอบความคิดเชิงของครูในสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินกรอบความคิดเชิงออกแบบก่อนเข้าร่วมการ
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วิจัยเพื่อให้ครูประเมินตนเอง และแบบสัมภาษณ์ บริบทที่เป็นจริงในปัจจุบันของการพัฒนากรอบความคิดเชิง
ออกแบบในสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ต่อมาเข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมด้วย จำนวน 6 คน จากนั้นผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันวางแผนการทดลองประยุกต์ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d.school (2009) ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของ
ครูในสถานศึกษา
ระยะที่ 2 ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามแผน (action), สั งเกตการณ์ (observation) และสะท้ อ นกลั บ
(reflection) ผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในการพัฒนากรอบ
ความคิดเชิงออกแบบของครูในสถานศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจ (Empathize) ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบความคิดเชิงออกแบบของครูผู้เข้าร่วมการวิจัย 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ยอมรับมุมมองที่ห ลากหลาย 2)
ทดลองซ้ ำ 3) เน้ น การลงมื อ ทำ 4) ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ 5) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเข้ า ใจกลุ่ ม เป้ า หมาย
6) เรียนรู้จากความผิดพลาด และ 7) เชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการเข้าใจลักษณะนิสัย สังเกต
พฤติกรรมติดตามการดำเนินชีวิตของครูผู้เข้าร่วมวิจัย เพื่อให้เข้าใจครูผู้เ ข้าร่วมวิจัยอย่างลึกซึ้ง สัมภาษณ์ครู
ผู้เข้าร่วมวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด โดยเป้าหมายของการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหา (Pain)
สิ่งที่ต้องการ (Need) และสิ่งที่คาดหวัง (Gain) ทำการสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวละครสมมติ (Persona)
แทนครูผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละบุคคล
2. การตั้งกรอบโจทย์ (Define) ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหากรอบ
ความคิดเชิงออกแบบของครูผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 7 ประเด็นเป็นรายบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลจากการสร้าง
ความเข้าใจ ดึงข้อมูลเพื่อระบุปัญหาและความต้องการของครูผู้เข้าร่วมวิจัย
3. การสร้ างความคิด (Ideate) ผู้ วิจัย ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา และครูผู้ เข้าร่วมวิจัยร่วมกัน ระดม
ความคิดเพื่อหาทางออกให้ กับปั ญหาที่ส ามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของครูผู้เข้าร่วมวิจัยให้
ได้มากที่สุด โดยผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึ กษาส่งเสริมให้ครูผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการได้อย่างเต็มที่ผ่านการระดมความคิด เพื่อให้ได้แนวทางที่หลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของ
ครูผู้เข้าร่วมวิจัยได้ หลังจากระดมความคิดพอสมควรแล้ว ร่วมกันคัดเลือกแนวทางที่คาดว่าสามารถตอบโจทย์
ปัญหาและความต้องการของครูผู้เข้าร่วมวิจัย
4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) หลังจากที่ได้แนวทางในการแก้ปัญหาของครูผู้เข้าร่วมวิจัยแล้ว
ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันสร้างต้นแบบการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากรอบ
ความคิ ด เชิงออกแบบของครู โดยการสร้ างต้ น แบบมี ไว้เพื่ อ ทำการทดสอบการพั ฒ นากรอบความคิด เชิ ง
ออกแบบของครูผู้เข้าร่วมวิจัย ก่อนจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปใช้ได้จริงกับสถานศึกษา
5. การทดสอบ (Test) ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาทำการพัฒนาครูผู้เข้าร่วมวิจัยตามต้นแบบที่
กำหนดให้กับครูผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละบุคคล สังเกต บันทึกข้อมูล รวบรวมความคิดเห็นของครูผู้เข้าร่วมวิจัย นำ
ความคิดเห็นมาประเมิน ทำการปรับแก้ และกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง ประเมินกรอบความคิดเชิงออกแบบ
ของครูผู้เข้าร่วมวิจัยหลังเข้าร่วมวิจัย โดยใช้แบบประเมินกรอบความคิดเชิงออกแบบของครูก่อนแล ะหลังเข้า
ร่วมการวิจัยและหาคะแนนพัฒนาการของกรอบความคิดเชิงออกแบบของครูผู้เข้าร่วมวิจัย
ระยะที่ 3 ปรับปรุงแผน (Re-Planning) ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาวิพากษ์กระบวนการและผล
การปฏิบัติงาน สะท้อนเพื่อให้ได้แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิง
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ออกแบบของครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางดังกล่าว
ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ด้านแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง รวมทั้งสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูล หลังจากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้ผู้วิจัยคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วม
วิจัย โดยก่อนดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยทำการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ KUREC-SS62/117 ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดบอกวัตถุประสงค์ของ
การวิจั ย ประโยชน์ ของการเข้าร่ว มวิจั ย การรักษาความลั บ โดยใช้รหั ส (Code No.01 - 06) แทนชื่อและ
นามสกุลผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 6 คน และการนำเสนอผลการศึกษาในภาพรวมที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้
สรุปผลการวิจัย
1. บริบทในการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของ
ครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและข้อจำกัดในการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู
โรงเรียนกรณีศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน 2,561 คน จำนวนครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา 166 คน มี การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ครูมีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ปัจจัยที่สนับสนุนในการพัฒนาครู คือ กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) เพื่อประเมินผลสมรรถนะทำให้
ผู้บริหารและครูรู้จุดเด่น จุดด้อย เพื่อร่วมกำหนดประเด็นในการพัฒนา สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง จัดให้ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนมีการร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้จากคำแนะนำ
ต่างๆ ที่มีป ระโยชน์ ในงานจากครูรุ่น พี่ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของโรงเรียนกรณี ศึกษาใน
การพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู คือ ปัจจัยทางด้านเวลาซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาและทำ
ความเข้าใจครูแต่ละบุคคลอย่างลึกซึ้งในการพัฒนากรอบความคิดของครู อีกทั้งปัจจัยทางด้านงบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนาครูมีอยู่อย่างจำกัด
1.2 ข้อมูลพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบของครูผู้เข้าร่วมวิจัย
ครูผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน 6 คน เป็นเพศหญิง 4 คน เพศชาย 2 คนมีช่วงอายุหรือเจเนอเรชั่นที่
หลากหลายทั้ ง Baby Boomer, Generation X และ Generation Y ในสั ดส่ ว นที่ เท่ ากัน ส่ ว นมากมีระดั บ
การศึกษาสู งสุด คือ ระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้จำแนกเป็นกลุ่มวิชาตาม
เกณฑ์ การผสมผสานระหว่างวิธีก ารของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2544 และหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำแนกได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สถานศึกษาต้องใช้เป็น
หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ
ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม และกลุ่มที่ เสริมสร้าง
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พื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เท่ากัน วิทยฐานะสูงสุด คือ ครู
ชำนาญการพิเศษ กึ่งหนึ่งไม่มีวิทยฐานะ กึ่งหนึ่งมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากครูในโรงเรียนส่วน
ใหญ่เป็นครูที่กำลังบรรจุใหม่ จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจ
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) ว่ าคื อ การมุ่ งทำความเข้ า ใจบุ ค คลโดยเน้ น วิ ธี
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. ผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูในโรงเรียน
กรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผลการประยุ ก ต์ ใช้ ก ารคิ ด เชิ งออกแบบเพื่ อ พั ฒ นากรอบความคิ ด เชิ งออกแบบของครู พบว่ า
1) ในการสร้างความเข้าใจ (Empathize) ครูผู้เข้าร่วมวิจัย No.01 – 06 มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม ความ
ต้องการ และความคาดหวังแตกต่างกัน โดยครูผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ต้องการโอกาสในการพัฒ นาและการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารสถานศึกษา โดยในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วม
ใส่ใจและให้คำปรึกษาอย่างแท้จริง และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 2) ในการตั้งกรอบโจทย์ (Define) พิจารณาจากการสร้างความเข้าใจ และผลการประเมิน
กรอบความคิดเชิงออกแบบทั้ง 7 ประเด็น เพื่อตั้งกรอบโจทย์เพื่อพั ฒ นาครูผู้ เข้าร่วมวิจัย โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดที่พบในครูผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละบุคคล คือ ร่วมมือร่วมใจ ทดลองซ้ำ และเรียนรู้ความผิดพลาด 3)
ในการสร้างความคิด (Ideate) พบแนวทางในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูที่หลากหลาย คือ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PIC) และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) 4) ในการสร้างต้นแบบ (Prototype) พบว่า ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมออกแบบ
ต้นแบบ สอดคล้องกับแนวทางที่ครูผู้ร่วมวิจัยนำเสนอ และบริบทของสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละบุคคล โดยต้นแบบที่ผู้วิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาออกแบบ เริ่มต้นด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่ วมกันกับครูในสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของแต่ละบุคคลโดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PIC) และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 5) ในการ
ทดสอบโดยภาพรวมครูผู้เข้าร่วมวิจัยให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามต้นแบบ แสดงความคิดเห็น
และพยายามเรียนรู้และพัฒ นาตนเองร่วมกับผู้บริห ารสถานศึกษา โดยมีผู้ บริห ารสถานศึกษานิเทศ กำกับ
ติดตาม สั งเกตการพัฒ นา ส่งเสริม สนั บ สนุน ให้ คำแนะนำในการดำเนินการพัฒ นา 5) ในการทดสอบ ครู
ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูก่อน
และหลังเข้าร่วมการวิจัยตามประเด็นกรอบแนวคิดเชิงออกแบบทั้ง 7 ประเด็นของครูผู้เข้าร่วมวิจัย No.01 –
06 มีคะแนนพัฒนาการของระดับกรอบความคิดเชิงออกแบบเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 30.10 (ดังตารางที่ 1) และ
มีคะแนนพัฒนาการของระดับกรอบความคิดเชิงออกแบบในประเด็นที่มีปัญหาและพฤติกรรมความต้องการซึ่ง
ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ 5 ขั้นของ Standford d.school (2009) ในงานวิจัยนี้ ร้อยละ 40.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัย No.06 (Baby Boomer) มีค่าคะแนนพัฒนาสูงสุด ร้อยละ 62.50
รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมวิจัย No.05 (Baby Boomer) ร้อยละ 60.00 โดยผู้เข้าร่วมวิจัย No.04 (Generation
X) มีค่าคะแนนพัฒนาการต่ำที่สุด ร้อยละ 16.50 ดังในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบก่อนและหลังเข้าร่วม
การวิจัยทั้ง 7 ประเด็น ของครูผู้เข้าร่วมวิจัย No.01 – 06
ประเด็นกรอบความคิดเชิงออกแบบ
ยอมรับมุมมองที่หลากหลาย
ทดลองซ้ำ
เน้นการลงมือทำ
ร่วมมือร่วมใจ
ให้ความสำคัญกับการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด
เชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์
รวม

ค่าเฉลี่ยก่อนพัฒนา
x̅
4.07
3.50
4.20
3.97
4.42
3.67
3.97
3.97

ค่าเฉลี่ยหลังพัฒนา
x̅
4.43
3.94
4.37
4.23
4.63
4.13
4.23
4.28

คะแนนพัฒนาการ
(ร้อยละ)
38.71
29.33
21.25
25.24
36.21
34.59
25.24
30.10

ตารางที่ 2 ผลประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบก่อนและหลังเข้าร่วม
การวิจัยตามประเด็นปัญหาและพฤติกรรมความต้องการของครูผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละบุคคล
ผู้เข้าร่วมวิจัย
No.01 (Generation Y)
No.02 (Generation Y)
No.03 (Generation X)
No.04 (Generation X)
No.05 (Baby Boomer)
No.06 (Baby Boomer)

ประเด็นปัญหา

ค่าเฉลี่ยก่อน
พัฒนา
x̅
ร่วมมือร่วมใจ
3.80
ความเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์
3.60
ทดลองซ้ำ
1.67
ทดลองซ้ำ
3.00
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด
3.00
เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด
3.40
รวม
3.08

ค่าเฉลี่ยหลัง
พัฒนา
x̅
4.20
4.00
3.00
3.33
4.20
4.40
3.86

คะแนนพัฒนาการ
(ร้อยละ)
33.33
28.57
39.94
16.50
60.00
62.50
40.63

3. สังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบ
ของครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากการศึกษาบริบทของสถานศึกษาและผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบ
ความคิดเชิงออกแบบของครูตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ดังที่ได้นำเสนอผลการวิจัยแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยร่วมกับผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้สังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้การ
คิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูในโรงเรียนกรณีศึกษาร่วมกัน จากนั้นได้นำ
แนวทางดังกล่าวให้ ผู้บริห ารสถานศึกษาตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง แนวทางที่ปรับปรุงแล้วตาม
กระบวนการปรับปรุงแผน (Re-Planning) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี 7 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 กำหนดนโยบายการพัฒ นาลงในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผู้ บริหารสถานศึกษา
กำหนดนโยบาย และโครงการการพัฒนาครูลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
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เพื่อสนับสนุนการนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู และครูมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของครูอย่างแท้จริง
แนวทางที่ 2 จั ด อบรมให้ ค วามรู้กั บ คนในองค์ ก รเกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง ออกแบบ โดยผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนากรอบความคิดเชิ งออกแบบของครู และครูมีส่วนร่วมใน
การเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้เกิดการนำการคิดเชิง
ออกแบบมาใช้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูอย่างต่อเนื่อง
แนวทางที่ 3 เปิ ดช่ อ งทางการรับ ฟั งความคิด เห็ น ที่ ห ลากหลาย โดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเปิ ด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับรู้ถึง
ความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายผ่านช่องทางการประชุม และสื่อออนไลน์ต่างๆ และครูมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ต้องการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงกับความ
ต้องการของครูอย่างแท้จริง
แนวทางที่ 4 สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช้ในการดำเนิ น การพั ฒ นา โดยผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
สนับ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาครู เพื่อให้ เกิดความพร้อมในการพัฒ นาที่ตรงตามความต้องการในการ
พัฒ นาอย่างแท้ จริ ง และครูควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒ นาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ ให้ คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาครูของสถานศึกษา
แนวทางที่ 5 สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ ตอบโจทย์ในการพัฒนาครูให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ครูเกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และครูควรหมั่นศึกษา ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
แนวทางที่ 6 นิ เทศ กำกับ ติ ดตาม การพั ฒ นาครูอย่ างสม่ำเสมอ โดยผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒ นาครู ภ ายในสถานศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่ต้องพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาครูที่ดีขึ้น และครูมีส่วนร่วมในการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาครู รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศแก่ผู้นิเทศ เพื่อใช้
ในการพัฒนา
แนวทางที่ 7 สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒ นา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
สนั บ สนุ น ให้ ครูได้พัฒ นาศักยภาพตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชู โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
การมอบเกียรติบัตร การให้รางวัล เป็นต้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู
และครูควรทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่ พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้รับการยกย่อง ปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ในการนำการคิด เชิงออกแบบไปประยุ ก ต์ใช้ ในการพั ฒ นากรอบความคิ ดเชิงออกแบบของครู
สถานศึกษาจำเป็นต้องคำนึงถึงตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ ครูมีการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบ และมีความ
พึ งพอใจต่ อการนำการคิด เชิงออกแบบมาประยุกต์ ใช้ ร้อ ยละ 60 ขึ้ นไป โดยเงื่อนไขของความสำเร็จ คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของการนำการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้
จัดให้มีโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ เป็นกรอบในการ
บริหารจัดการงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในสถานศึกษา
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อภิปรายผลการวิจัย
1. บริบทในการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของ
ครูในโรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนกรณีศึกษามีปัจจัยสนับสนุนการนำการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิด
เชิงออกแบบของครูหลายประการ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล การจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และการจัดให้มีการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง สะท้อนให้เห็นความตั้งใจของผู้บริ หารสถานศึกษาใน
การพัฒ นาครูเป็ น รายบุคคลให้ ตรงตามความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล แผนพัฒ นาตนเอง
รายบุคคลเป็นวิธีการพัฒ นาบุคคลโดยการกำหนดกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของ
ตนเองตามความต้องการของตนเอง ระบุถึงประเด็นการพัฒนาของแต่ละบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลจึงเป็น
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาข้ า ราชการให้ ส ามารถทำงานในปั จ จุ บั น ได้ ดี ขึ้ น และส่ ง ผลให้ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) ส่งผลต่อกรอบความคิดเชิงออกแบบ
ประเด็นให้ความสำคัญกับการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเอาใจใส่ความต้องการและบริบทของคน โดยมุ่งเน้น
ที่คน และข้อมูล เชิงลึ กที่ผู้คนสามารถให้ ได้ในการทำความเข้าใจบริบทและโอกาส การรับรู้สิ่ งนี้จะช่วยให้
สามารถกำหนดแนวคิดปัญหาและทางออกที่ผู้คนต้องการได้ (Schweitzer et al., 2015)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เป็นแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่ ว ม เปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่ างอิ ส ระ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาครูที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาอย่ างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู เป็นการรวมบุคคลที่มีช่วงอายุ ประสบการณ์ และทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่เป็นผู้นิเทศติดตาม ในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้ เพื่ อสร้ างสรรค์ มุ มมองและนวัตกรรม (Stanford d.school, 2009) ส่ งผลต่ อกรอบ
ความคิดเชิงออกแบบประเด็นยอมรับมุมมองที่หลากหลาย และเน้นการลงมือทำ ทำให้ความคิดเกิดขึ้นจริง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ถ่ายทอดและแบ่งปันความคิดเรียนรู้ที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น (IDEO, 2009)
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของโรงเรียนกรณีศึกษาในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู คือ
ปัจ จัยทางด้านเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการพัฒ นาครู ในขณะที่การพั ฒ นากรอบความคิดเชิงออกแบบ
จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบอย่างเข้าใจ และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจครูแต่ละบุคคลอย่าง
ลึกซึ้ง อีกทั้งต้องใช้งบประมาณเพื่อสนองความต้องการในการพัฒนารายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจที่ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาครูไม่เพียงพอที่จะทำให้ครูได้รับ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพ (อรรณพ จีนะวัฒน์, 2559)
2. ผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูในโรงเรียน
กรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผลการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู พบว่า ครูมี
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม ความต้องการ ความคาดหวัง และประเด็นปัญหากรอบความคิดเชิงออกแบบที่
แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ ประเด็นปัญหาที่พบคือ ร่วมมือร่วมใจ ทดลองซ้ำ และ
เรียนรู้ความผิดพลาด ทั้งนี้เป็นเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วงอายุหรือเจเนอเรชั่น (Generation) กลุ่ม
สาระวิชา ประสบการณ์ในการสอน และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน ทำให้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกัน โดยบุคคลในแต่ละเจเนอเรชั่นมีรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงทัศนคติ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกันจึงส่งผลให้แนวทางความคิด
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ความเชื่อ มีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยที่ ตนเองเกิดและเติบโตมา แต่ทั้งนี้ความเชื่อ ความคิดหรือ
วัฒนธรรมบางอย่างของคนในแต่ละรุ่นก็มีทั้งแตกต่างหรือเหลื่อมล้ำกันอยู่ (ศศิมา ตุ้มนิลกาล, 2560)
ในการสร้างความคิดได้แนวทางมาใช้ในการสร้างต้นแบบเพื่อพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบ
ของครู คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่ งการเรียนรู้วิชาชีพ และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง แนวทาง
ที่ได้จากการสร้างความคิดเป็น สิ่งที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ครูไม่นำเสนอต้นแบบ
การพัฒนาครูที่แตกต่างจากที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่แล้วอาจเป็นเพราะองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ตนเองยั ง ยึ ด ติ ด ในรู ป แบบเดิ ม ขาดการศึ ก ษาวิ ธี ก ารใหม่ ที่ ช่ ว ยให้ เกิ ด การพั ฒ นา สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
สภาพแวดล้อมของบุคคลเป็นสิ่งเร้าทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ล้วนมี
อิทธิพลต่อการรับ รู้ของบุ คคล เพราะผู้ รับ รู้มักจะนำเอาสิ่ งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมมาแปล
ความหมาย (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556)
จากการทดสอบ พบว่า ครูผู้เข้าร่วมวิจัยมีการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบเฉลี่ยโดยรวมมี
คะแนนพัฒ นาการ ร้อยละ 30.10 เมื่อพิจ ารณาตามประเด็นปัญ หาและพฤติกรรมความต้องการโดยรวมมี
คะแนนพั ฒ นาการ ร้ อ ยละ 40.63 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายบุ คคล Baby Boomer มี ค่ าคะแนนพั ฒ นาสู งสุ ด
ร้อยละ 62.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูเกิดการพัฒนาเพราะอะไร แต่ที่เกิดการพัฒนาโดยภาพรวมเพียงร้อยละ
30.10 เพราะในการพัฒนากรอบความคิดของคนจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่งเงื่อนไขของเวลาเป็น
สิ่งสำคัญ จำเป็นต้องมีกระบวนการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลาในการสั่งสมผ่านกาลเวลาแห่งการทดสอบและพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้วว่าสามารถช่วยแก้ปัญหา
และสนองความต้ อ งการขององค์ ก รได้ (สุ น ทร วงศ์ ไวศยวรรณ, 2540) อี ก ทั้ ง การที่ Baby Boomer มี ค่ า
คะแนนพัฒนาสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของคนในช่วงอายุ และลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อ
การพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบเนื่องจาก Baby Boomer เป็นคนที่มีความอดทน ยืดหยุ่ น ยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างดี ชื่นชอบความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ศศิมา ตุ้มนิลกาล, 2560)
3. แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูใน
โรงเรียนกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากการสังเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒ นากรอบความคิดเชิง
ออกแบบของครู ประกอบด้ว ย 7 แนวทาง 1) กำหนดนโยบายการพั ฒ นาลงในแผนปฏิ บัติ การประจำปี
2) จัดอบรมให้ความรู้กับคนในองค์กรเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ 3) เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลาย 4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนา 5) สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
เอื้อต่อการพัฒนา 6) นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ 7) สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนา โดยคำนึงถึง เงื่อนไขของความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีโครงการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
งบประมาณ ระยะเวลา และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ภ ายในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง การกำหนดกลยุ ท ธ์ ในการบริ ห ารงาน
จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน ควบคุมงบประมาณ
เวลา ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์กรในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างจิตสำนึกรั กองค์กรให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรทุกคน โดยแนวทางการพัฒ นาบุค ลากร ได้แ ก่ การพัฒ นาโดยการฝึก อบรม การพัฒ นาโดยให้
การศึกษาและการพัฒ นาในงาน มุ่งเน้น การพัฒ นาศักยภาพบุคลากรให้มีส มรรถนะเพื่อให้เกิดความรอบรู้
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เกี่ย วกับ ภารกิจ งานในด้านต่าง ๆ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่ อ ให้บ รรลุพันธกิจและเป้าหมายที่
องค์กรได้ว างไว้ (ศุภ ามาศ แก้ว ดวงดี , 2553) ทั้งนี้แนวทางการประยุก ต์ใช้ทั้ง 7 แนวทางเป็นแนวทางที่
ส่งเสริม การบริห ารงานแบบมีส่ว นร่ว ม โดยเริ่ม ต้น จากการร่ว มกัน กำหนดนโยบายการพัฒ นาจนถึงการ
ปฏิบัติร่วมกันภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมิน ผลการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒ นาจะประสบความสำเร็จ ได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา (จิราภา เพียรเจริญ , 2556)
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ค วามรู ้ก ารวิจ ัย เรื ่อ งแนวทางการประยุก ต์ใ ช้ก ารคิด เชิง ออกแบบในการพัฒ นากรอบ
ความคิด เชิงออกแบบของครู: กรณีศึก ษาครูสังกัด สำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 2 เป็น
การเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การคิด เชิงออกแบบในการพัฒ นากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูมี
7 แนวทาง ได้แก่ 1) กำหนดนโยบายการพัฒนาลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 2) จัดอบรมให้ความรู้กับคนใน
องค์ ก รเกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ งออกแบบ 3) เปิ ด ช่ อ งทางการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย 4) สนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการพัฒ นา (5) สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา 6) นิเทศ
กำกับ ติดตาม การพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ และ 7) สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา ดังในภาพที่ 1

สร้างขวัญและ
กาลังใจเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนา

นิเทศ กากับ
ติดตาม การ
พัฒนาครูอย่าง
สม่าเสมอ

กาหนดนโยบาย
การพัฒนาลง
ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี

จัดอบรมให้
ความรู้กับคนใน
องค์กรเกี่ยวกับ
การคิดเชิง
ออกแบบ

แนวทางการ
ประยุกต์ใช้การคิดเชิง
ออกแบบในการ
พัฒนากรอบความคิด
เชิงออกแบบของครู

สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา

สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อใช้
ดาเนินการ
พัฒนา

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย

เปิดช่องทาง
การรับฟังความ
คิดเห็นที่
หลากหลาย
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จากภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย อธิบายได้ดังนี้
แนวทางการประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในการพัฒ นากรอบความคิดเชิงออกแบบของครูใน
โรงเรียนกรณีศึกษาร่วมกันมี 7 แนวทาง ดังนี้
1. กำหนดนโยบายการพั ฒ นาลงในแผนปฏิบั ติ การประจำปี โดยผู้ บ ริห ารสถานศึก ษากำหนด
นโยบาย และโครงการการพัฒนาครูลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
2. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ กั บ คนในองค์ ก รเกี่ ยวกั บ การคิ ด เชิงออกแบบ โดยผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
สนั บ สนุ น ให้ มี การจั ดอบรมและให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ การคิด เชิงออกแบบ ส่ งเสริม ให้ ครูมีทั ศ นคติที่ ดี ต่อ การ
ประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ
3. เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยผู้บริหารสถานศึกษาเปิดช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นที่หลากหลายให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับรู้ถึงความต้องการของ
บุคลากรที่หลากหลายผ่านช่องทางการประชุม และสื่ อออนไลน์ต่างๆ และครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นที่ต้องการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา
4. สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช้ ในการดำเนิ น การพั ฒ นา โดยผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น
งบประมาณในการพัฒนาครู เพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาอย่าง
แท้จริง และครูควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ
5. สนั บ สนุ น สื่ อเทคโนโลยี ทางการศึกษาที่ เอื้อต่อการพั ฒ นา โดยผู้ บริห ารสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาครูให้ได้มากที่สุด
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาครู ภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
ทราบถึงประเด็ น ที่ ต้ องพั ฒ นา และแนวทางในการพัฒ นาครูที่ ดีขึ้น และครูมีส่ วนร่วมในการนิเทศ กำกั บ
ติดตาม การพัฒนาครู รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศแก่ผู้นิเทศ
7. สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชู โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิจัย พบว่า บริบทของสถานศึกษามีความสำคัญต่อการนำการคิดเชิงออกแบบไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู ดังนั้นในการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคำนึงถึงบริบทสถานศึกษา ปัจจัยที่ สนับสนุน และข้อจำกัดของสถานศึกษา ซึ่งแต่
ละสถานศึกษาต่างมีบริบทสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งปัจจัยทางด้านสื่อ เทคโนโลยี งบประมาณ ระยะเวลาใน
การพัฒ นา เพื่ อให้ ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒ นาครูให้ ตรงตามความต้องการและประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
1.2 จากการวิจัย พบว่า ความแตกต่างของช่วงอายุหรือเจเนอเรชั่น (Generation) มีผลต่อ
การนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒ นากรอบความคิดเชิงออกแบบของครู ดังนั้นผู้ บริห าร
สถานศึกษาจะต้องคำนึงถึงช่วงอายุหรือเจเนอเรชั่นของครูที่มีความแตกต่างกัน รับฟังทัศนคติ ความคิดเห็นที่
แตกต่างกันของแต่ละช่วงอายุ เปิดช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้ าใจจากการประชุม สื่อออนไลน์ต่างๆ
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เพื่อให้สามารถเข้าใจครูได้อย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการคิด รับรู้ถึงความต้องการของครูแต่ละบุคคล พร้อมทั้ง
ออกแบบแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของครูแต่ละช่วงอายุ
1.3 จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการส่งเสริมการนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาปัจจัยที่สำคัญ คือ บทบาทผู้บ ริหารสถานศึกษาและบทบาทของครู ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของครู พิจารณาอย่างรอบคอบ เน้นการมีส่วนร่วมทั้งทางความคิดและการ
ปฏิบัติ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยเริ่มจากทัศนคติของครูในสถานศึกษาสร้างความเข้าใจและ
ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้ให้เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา ทั้ งนี้ควร
วางแผนออกแบบกิจกรรมต่างๆ ตระหนักเสมอว่าทุกปัญหานั้น ต้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครูอย่างแท้จริง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการนำการคิดเชิงออกแบบประยุกต์ใช้ในบริบทสถานศึกษาที่มีความขาด
แคลนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้ได้แนวทางในรูปแบบที่แตกต่างกัน
2.2 ควรเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้นในแต่ละช่วงอายุ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายนำไปสู่การอนุมานผลการวิจัยแบบอุปนัยที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
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