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เปนกิจกรรมท่ีสังเกตเห็นหรือสัมผัสไดยาก ซึ่งไมเหมือนกิจกรรมทางอื่นๆ ที่พอเห็นไดงาย แตถาตองการแสวงหาวาความคิดหรือ

ใจน้ันดีหรือไมดี สรางสรรคหรือไมสรางสรรค ก็ยอมสามารถหาคําตอบไดจากสิง่ทีป่รากฏหรือสัมผสัไดหลงัจากมกีจิกรรมทางกาย

และคําพูดแลว สวนถาพูดกันเฉพาะในเร่ืองใจหรือความคิดลวนๆ นั้นคงสัมผัสหรือมองเห็นไดยาก เพราะเปนเรื่องนามธรรม

สาํหรับเรือ่งนีเ้ปนบทความเร่ืองการคิดหรอืเรือ่งใจ ซึง่ไมใชเปนเร่ืองท่ีพยายามอธบิายวาการคดิคอือะไร แตเปนการพยายามอธิบาย

ขยายความเก่ียวกับการคิดที่ดีหรือการคิดในเชิงสรางสรรควาสามารถเปนไปไดมากนอยเพียงใด ฉะนั้น เนื้อหาในบทความน้ี 

จึงเสนอวา การคิดเชิงสรางสรรคนั้นสามารถเปนไปได โดยเปนไปไดบนหลักการที่ใครๆ ก็สามารถทําไดและสัมผัสไดดวย เพราะ

เปนการสัมผัสไดจากกิจกรรมที่แตละคนแสดงออกมาในพื้นที่ทางสังคมนั่นเอง

การคิดคืออะไร
 จากที่กลาวมา การคิดหรือใจ หากจะสํารวจตรวจสอบวาเปนอยางไรน้ันไมใชเรื่องงาย เพราะพ้ืนฐานแรกเร่ิมของจิตหรือ

การคิดนั้นเปนนามธรรมหรือสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสหรือเห็นไดดวยตาหรือไดยินดวยหู ดังนั้น การจะทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

ความคิดสรางสรรคนั้นวาเปนเชนไร จึงจําเปนในเบื้องตนที่จะตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนวาการคิดคืออะไร หรือการคิดเปน

เชนไร ผูเขียนขอนําเสนอนิยามหรือความหมายของการคิดท่ีผูรูระบุไวเปนกรณศีึกษา ดังนี้ 

 1. ศรีฟา จีรัตน  (2543, หนา 11)  กลาววา การคิดคือกระบวนการทางสมองในการสรางสัญลักษณหรือภาพใหปรากฏ

ในจิตใจ กอใหเกิดแนวปฏิบัติสําหรับพฤติกรรมทั้งภายใน ภายนอก และการดําเนินชีวิต 

 2. คาํหมาน คนไค (2545, หนา 5) กลาววา ความคดินาํไปสูการกระทํา ทัง้ทีเ่ปนการพดู การเขยีน และการปฏิบติัอยางอืน่

คุณภาพของการคิดนอกจากจะขึ้นอยูกับสมรรถภาพการคิดแลวยังขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ เชน ขอมูลขาวสาร ความรู และ

สถานการณแวดลอม     

 3. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (อางใน สุวิทย มูลคําและคณะ, มปพ., หนา 3) กลาววา การคิดคือกิจกรรมทางความคิด        

ทีม่วีตัถปุระสงคเฉพาะเจาะจง เรารูวาเรากําลังคิดเพื่อวัตถุประสงคอะไรบางอยาง และสามารถควบคุมใหคดิจนบรรลุเปาหมายได            

 4. ไบเออร (Beyer) (อางใน สุวิทย มูลคําและคณะ, มปพ., หนา 3) กลาววา การคิดคือการคนหาความหมาย ผูที่คิดคือ

ผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไรบางอยาง นั้นคือกําลังใชสติปญญาของตนเอง ทําความเขาใจกับการนําความรูใหมที่ไดรับรวม

เขากับความรูดั้งเดิมหรือประสบการณที่มีอยู เพื่อหาคําตอบวาคืออะไร หรือกลาวอีกแบบหนึ่งวาเปนการเอาขอมูลที่เพิ่งรับเขามา

ใหมไปรวมกับขอมูลเกาที่รําลึกได เพื่อสรางเปนความคิดอาน เหตุผลหรือขอตัดสิน

 กจิกรรมของมนุษยในแตละวนั เราสามารถจําแนกไดเปน 3 สวนใหญๆ  

คอื กจิกรรมทางกาย กจิกรรมทางคําพดู และกจิกรรมทางใจ โดยในแตละกจิกรรม

ของมนษุยนี ้ถาเปนกจิกรรมทางกายและทางคําพดูจะสังเกตเห็นไดงาย เนือ่งจาก

กิจกรรมท้ังสองทางน้ีสามารถสัมผัสไดเลยถามีการแสดงออก กลาวคือ

กจิกรรมทางกาย หากไดแสดงออกก็จะปรากฏชัดดวยสายตา สวนกจิกรรมทาง

คาํพดูกจ็ะสมัผสัไดดวยการไดยนิ แตกจิกรรมท้ังสองดังกลาวจะจัดเปนเชงิบวก

หรอืเชงิลบน้ันก็ตองพจิารณากนัอกีครัง้ โดยจะตคีวามวาดหีรอืไมดเีลยนัน้คงไมได

เพราะกิจกรรมการแสดงออกของคนเรานั้นมีองคประกอบหลายประการ    

ทีค่วรจะไดนาํมาศึกษาและพจิารณารวมดวย สวนกจิกรรมทางใจหรือการคดินัน้

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท

ศึกษาปริทัศน

วเิคราะหการคดิเชงิสรางสรรค
An Analysis of Creative Thinking
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 สรปุแลว จากการใหความหมายของการคิดตามทศันะ

ของทานผูรูขางตน ทาํใหเหน็ไดวาความหมายของความคิดทีถ่กูตอง

ตามหลักการนั้นไมใชเปนแคการที่แตละคนมีจิตแลวสักแตวา

คิดไปตามปกตินิสัยเทาน้ัน แตความคิดนั้นตองมีอยูในชีวิต

ประจําวนัของคนเราอยางเปนกระบวนการ กลาวคอื หากมองวา

เปนสาเหตนุาํไปสูผลลพัธกไ็ด หรอืมองวาเปนผลท่ีมาจากสาเหตุ

ก็ไดเหมือนกัน ความคิดนี้สามารถทําใหเกิดเปนรูปธรรมหรือ

เปนสิง่ที่สัมผัสได ดังนั้น ความคดิจงึไมใชเปนความนกึคดิหรือ

คดิขึน้มาลอยๆ แตความคดิทีเ่กดิขึน้ในคนเราน้ันมลีกัษณะเปน

องครวม 2 ประการ คอื 1. เปนธรรมชาติที่ติดตัวคนเรามาต้ังแตเกดิ

และ 2. เปนประสบการณทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัของคนเรา                

การคดิเชงิสรางสรรคเปนอยางไร
 หลังจากท่ีไดทราบความหมายเก่ียวกับความคิดแลว 

ยอมทาํใหเขาใจไดวา ความคิดนั้นมีบทบาทตอการดําเนินชวีติ

ของแตละคน กลาวคือชีวิตของแตละคนจะขึ้นหรือลง การคิด

ยอมมีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง หากคิดดีหรือคิดบวก ชีวิตก็เจริญ

กาวหนาเปนชีวิตที่มองเห็นแตโอกาสอยูเสมอ มีความคิดบวก 

ชีวิตก็มีแตการไดกับได เพราะคนท่ีคิดบวกเชนนี้ยอมสามารถ

มองเห็นปญหาหรืออุปสรรคเปนแคบางสิ่งบางอยางที่มาทําให

ความราบร่ืนในชีวิตเกิดความกระทอนแทนหรือไมคอยราบร่ืน

เทานัน้ เพือ่ใหเกดิความเขาใจมากข้ึนเกีย่วกบัการคดิเชงิสรางสรรค

วาแตกตางจากการคิดอยางปกตอิยางไร ไดมผีูรูกลาวไวดงันี้

 1. ศรสีรุางค ทนีะกลุ และคณะ (2542, 13) กลาววา

ความคิดเชิงสรางสรรคเปนความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล 

เปนลกัษณะความคิดแปลกใหม ไมลอกเลยีนแบบ ซึง่อาจเกิดจาก

ความคิดปรับปรุงจากความคิดเดิมใหเปนความคิดที่แปลกใหม 

เปนงานทีส่รางสรรคและมปีระโยชน

 2. เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศกัดิ ์(2545, 2) กลาววา ความ

คดิเชิงสรางสรรค หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก

ความคิดเดิมที่มีอยูสูความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน เพื่อหา 

คาํตอบทีด่ทีีส่ดุใหกบัปญหาทีเ่กดิขึน้

 3. วรรณวีร บุญคุม (2556,13) กลาววา ความคิด

เชิงสรางสรรค หมายถงึ ความสามารถของบุคคลท่ีสามารถคิดได

อยางกวางไกล หลายแงมมุ และนําไปสูการสรางสรรคสิง่ใหมที่

มคีณุคา เปนประโยชนตอตนเองและสังคม    

 4. Sarintip Klin-u-bol (2561) กลาววา ความคดิ

สรางสรรค หมายถึง การคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ (Creative 

thinking)  เปนการสรางสรรคสิง่ใหมทีแ่ตกตางไปจากเดิมและ

ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม การคดิเชงิสรางสรรคเปนการคิด

ที่มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) มักประกอบไปดวย 

ข้ันตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก กําหนดเปาหมายการคิด การ

แสวงหาแนวคิดใหม และการประเมินและคัดเลือกแนวคิด 

ความคิดสรางสรรคเกดิขึน้ได 2 ทางดวยกนั ไดแก 1. เริม่จาก

จนิตนาการแลวยอนกลบัสูสภาพความเปนจริง เกดิจากการท่ีเรา

นาํความฝนและจนิตนาการ ซึง่เปนเพียงความคิด ความใฝฝนที่

ยังไมเปนจริง แตเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําให

ความฝนน้ันเปนจรงิ 2. เริม่จากความรู แลวคดิตอยอดสูสิง่ใหม

เกิดจากการนําขอมูลหรือความรู ที่มีอยู มาคิดตอยอดหรือ       

คดิเพ่ิม ฐานขอมลูทีม่อียูจะเปนเหมอืน “ตวัเข่ียความคดิ” ใหเรา

คดิในเรือ่งใหมๆ  

 5. จนัทรเพญ็ ชปูระภาวรรณ (2561) กลาววา ความ

คิดสรางสรรค หรือ Creative thinking คือ ความสามารถ

ในการผลิตส่ิงที่เปนตนแบบ แตกตาง และเหมาะสมกับการใช

ประโยชน ตัง้แตระดบับคุคลคอื การใชความสามารถในการแก

ปญหาในชวีติประจาํวนัของตัวเองในแบบทีแ่ตกตางไปจากเดมิ 

ซึ่งนําไปสูการสรางสรรคในสังคมคือ ความสามารถในการผลิต

ตนแบบทีไ่มเหมอืนคนอืน่ ทาํใหเกดิงานวจิยัใหม ผลติสิง่ของใหม

งานศลิปะชิน้ใหม โครงการใหมๆ  ในสงัคม ฯลฯ

 6. วอลลาซและโคแกน (Wallach and Kogan) (อาง

ใน วรรณวรี บญุคม, 2556, 12) กลาววา ความคิดเชงิสรางสรรค

คือความสามารถในการคิดตอเนื่องที่สัมพันธกันเปนลูกโซ 

เรียกวาความคิดโยงสัมพันธ คือ เมื่อระลึกถึงส่ิงใดสิ่งหนึ่งแลว 

สิง่นัน้จะชวยเชือ่มใหระลกึถงึสิง่อืน่ๆ ทีส่มัพนัธกนัตอไปไดเรือ่ยๆ

ยิง่คดิเชือ่มโยงไดมากเพียงใด ก็ยิ่งบงชี้ถึงความสามารถในการ

คดิเชงิสรางสรรคไดมากเพียงนัน้                    

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความคิดเชิงสรางสรรค 

เปนลกัษณะแหงความคดิทีไ่มเคยมมีากอนเลย หรอือาจจะมองวา

เปนความคิดใหมที่ไดรับการพัฒนามาจากความคิดเดิมที่มีอยู

แลวกไ็ด ความคิดเชงิสรางสรรคมกัเปนส่ิงทีก่อใหเกดิประโยชน

และคณุคาตอสงัคม เพราะความคิดสรางสรรคมองไปทีก่ารเกิด

สิ่งใหมเพื่อแกไขปญหาที่มีอยูนั่นเอง กลาวคือเมื่อแนวคิดหรือ

ทฤษฎีเกาที่มีอยูไมสามารถจัดการกับปญหาหรืออุปสรรคได 

การขยับขยายความคิดท่ีมอียูแลวจนสามารถกลายเปนเคร่ืองมือ

ในการจัดการกับปญหาและอุปสรรค ความคิดดังกลาวก็จัด

เปนความคิดสรางสรรคได โดยจะจัดวาเปนความคิดตอยอด

จากความคิดเกาหรือเปนความคิดใหมก็ไดเหมือนกัน เพราะ

หากไมเปนความคิดตอยอดหรือเปนความคิดใหมแลว อาศัย

เพียงความคิดเดิมๆ ที่มีอยูยอมไมสามารถจัดการกับปญหา         

ดงักลาวได
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วิเคราะหและสรุป 
 จากเนื้อหาความหมายของความคิดและความคิดสรางสรรค ทําใหสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา การคิดนั้นเปนสิ่ง

ที่สําคัญ เพราะการทําและการพูดของคนเราน้ันลวนออกมาจากการคิด หากคิดเชนไร มักทําและพูดเชนนั้น การคิดจึงนับวา

มีบทบาทสําคัญตอการกําหนดชีวิต เปนสิ่งที่ทําใหคนเราจมปลักอยูกับอดีตหรือมองไปท่ีอนาคตก็ได ดังจะเห็นไดจากชีวิตของ

คนบางคนท่ีไมคอยมสีิง่ใหมเกดิขึน้ เพราะความคิดของเขามักวนเวยีนอยูกบัอดตีหรอืส่ิงทีเ่คยเกดิขึน้กบัเขามาแลว จนความคิดเกาๆ

นั้นฉุดรั้งใหเขาปลื้มใจหรือเสียใจจนไมสามารถดึงจติใจใหมาอยูกับปจจุบันได คนที่มีลักษณะการคิดเชนนี้จึงไมสามารถสรางสรรค

สิง่ใหมๆ  ขึน้ได เรียกวาไมมคีวามคดิสรางสรรคนัน่เอง ตอเม่ือเขาไดคดินาํสิง่ทีเ่กดิขึน้แลวมาพจิารณาไตรตรองหาสาเหตุจนสามารถ

รู และเขาใจอยางถองแทแลวนําไปปรับปรุงพัฒนาจนกลายเปนเคร่ืองมือในการจัดการกับปญหาและอุปสรรคท่ีมีอยู ได 

ลักษณะความคิดเชนนี้จัดไดวาเปนความคิดสรางสรรค เพราะสามารถนําประสบการณในอดีตมาเปนพ้ืนฐานในการสราง

หลักการใหมสําหรับจัดการกับปญหาและอุปสรรคใหหมดไปได

 สรปุแลว    ความคิดสรางสรรคนี้คือความคิดท่ีเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใหกาวหนาไปจากความลมเหลวในอดีต

ที่ผานมา เปนความคิดท่ีมีลักษณะเชื่อมโยงอดีตเขาหาปจจุบันเพื่อไปตอในอนาคตใหดีที่สุด คือ เปนความคิดเชิงบวกที่พยายาม

นําเรื่องราวหรือประสบการณในอดีตมาเปนประเด็นในการสรางหลักการใหมเพื่อขจัดปญหาที่มีอยู จนสามารถกําหนด

วิถีชีวิตใหมใหกับสังคมได ดังจะเห็นไดจากตารางสรุปการวิเคราะหระหวางความคิดแบบสามัญกับความคิดสรางสรรคที่ผูเขียน

กําหนดขึ้น ดังนี้

ความคิดแบบสามัญ

ความคิดสรางสรรค

เปนความคิดท่ียึดติดอยูกับประสบการณเดิมๆ 

ในอดตี คอื หากเปนประสบการณทีด่กีจ็ะรูสกึดี

แตถาเปนประสบการณที่เลวรายก็จะรูสึกทุกข

เปนความคิดที่ก าวขามประสบการณเดิมๆ 

ในอดตี จนสามารถนาํมาสรางเปนหลกัการปฏบิตัิ

ในปจจุบันเพื่อสรางอนาคตใหม

ไดรูปแบบการปฏิบัติแบบเดิม 

ซํ้าซาก ไมกอใหเกิดส่ิงใหม

ไดรปูแบบการปฏิบตัแิบบใหม 

แนวทางใหม เกดิการพัฒนาตอไปได

เอกสารอางอิง
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6      จุลสารนวัตกรรม

ทีมมนุษยนํ้าแข็ง 2018

เรื่อง : ธนายุทธ อังกิตานนท : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

สาระนารู

 ทีมชาติไอซแลนด หลายคนคงไมคุนชื่อในฟุตบอลโลกเลยเพราะในฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซียครั้งนี้ มันเปนครั้งแรก

ในการแขงขนัในฟุตบอลโลกของพวกเขา ไอซแลนดเปนประเทศขนาดเล็กในกลุมนอรดกิใกลกบัเขตอารกตกิหรอืขัว้โลกเหนือ มปีระชากร

ราว 330,000 คน (ผูหญงิมากกวาผูชายอกี) มพีืน้ทีพ่อๆ กบักรงุลอนดอนประเทศอังกฤษ และจังหวดัมกุดาหารของประเทศไทย  

สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ป หลายคนคงคิดวาจาํนวนประชากรแคนีท้าํไมถงึผานเขาฟตุบอลโลก 2018 ได (นกัฟตุบอลชาย-หญงิ

ทีล่งทะเบยีนจาํนวน 20,000 คน) การเขามาเลนในฟตุบอลโลกไดไมใชเพราะมจีาํนวนประชากรมาก แตมปีจจัยหลายดานทีป่ระเทศ

ไอซแลนดม ีไมวาจะเปนการพฒันาฟตุบอลในประเทศอยางเปนระบบ เริม่จากสรางสนามฟตุบอลระดับพรเีมีย่ม และสรางโคชระดบั 

UEFA B License เปนอยางนอย เพือ่ใชในการพฒันาเยาวชน ซึง่การพฒันาเหลานีเ้พ่ิงเกดิขึน้ในชวง 10 กวาปทีผ่านมาเทานัน้เอง 

การทาํทีมใหมีจุดเดนดานทีมเวิรค มีความเขาใจซึ่งกันและกันในทีม จะเห็นไดวาจํานวนประชากรไมไดเปนเรื่องสําคัญสักเทาไหร 

หากอยูทีม่าตรฐานและระบบการจัดการท่ีมคีณุภาพ ซึง่สงผลใหเกดิการพฒันาของคนในประเทศเพ่ือนาํไปสูเปาหมายท่ีพวกเขาต้ังไวได

เหมือนทีท่มีชาตไิอซแลนดทาํไดนัน่เองครบั

อางอิง

วิกิพีเดีย. ประเทศไอซแลนด, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2561. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/

 ฟุตบอลทีมชาติไอซแลนด. คนเมื่อ 28 มิ.ย. 2561.

Maxzio. สวัสดีบอลโลก 2018, “ไอซแลนด” ประเทศเล็กๆ แตใจไมเล็ก. sport.trueid.net. 2561. [ออนไลน]. แหลงที่มา: 

 http://sport.trueid.net/detail/135478. คนเมื่อ 28 มิ.ย. 2561.

ที่มาภาพ: https://gmlive.com/how-Iceland-qualify-to-fifa-world-cup
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เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock

IL Activities

 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู จดัโครงการอบรม“เปดโลกทศันวทิยาศาสตรและนวตักรรม”  สาํหรบันกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษา

ปที ่3 โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ซึ่งมีกิจกรรม Mangrove Survivor  คณิตคิดสนุก พื้นผิวมหัศจรรย ถอดรหัส และ Roller Coaster 

นักเรียนที่เขาอบรมไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งในแตละกิจกรรม เปนงานวิจัยของวิทยากร 

และนํามาพัฒนาเปนสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจงาย ในรูปแบบการเลนเกม การทดลอง การไดลงมือปฏิบัติ 

ทําใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักแบงงานกันทําภายในทีมเพื่อใหประสบความสําเร็จกับภารกิจ

ในแตละกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ณ หองประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปญญาพิพัฒน สถาบันนวตักรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัย

มหิดลศาลายา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและ
นวตักรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
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 เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ใหนักเรียนและครูไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ STEM Education แนวทางการจัดการศึกษาที่ทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 

และสามารถบูรณาการความรูทางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร โดยวทิยากรไดทาํการสอน

ผานกจิกรรมของทางสถาบันนวตักรรมการเรียนรู ซึง่ประกอบไปดวยกจิกรรมฟสกิสกบัการออกแบบ Creative thinking CSI IL

Nano House เพื่อนําไปใชในการเชื่อมโยงและแกปญหาในชีวิตจริง  และการประกอบอาชีพในอนาคตได

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตร
และนวตักรรม”สาํหรบันกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ
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 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2561 อาจารยและบุคลากรสถาบันนวตักรรมการเรียนรู ไดเขารวมกจิกรรมวันสงกรานต รดนํา้เพือ่ขอพร

จากรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 

เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอผูใหญ และแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที การสรางความสัมพันธภายในหนวยงานและยงั

ชวยสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย ณ หองประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา

“กจิกรรมวนัสงกรานต”
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เร่ือง : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส อาจารยประจํา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

ภาพ : ILstock

Visitors

 ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส ใหการตอนรับ ศาสตราจารย Garry Falloon ตัวแทนจาก Macquarie 

University เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอง OSM อาคารสํานักงานอธิการบดีจุดประสงคในการพบปะในคร้ังนี้เพื่อศึกษา

ความเปนไปไดในการสรางความรวมมอืระหวาง Macquarie University และ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู ซึง่เปนหนึง่ในหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเขารวมเจรจาดังกลาว 

 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู ตอนรบัผูบรหิาร คณาจารย จากคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธาน ีเขาศกึษาดงูาน

เกีย่วกบัเรือ่ง 1. การใชนวตักรรมและการวิจยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 2. นวตักรรมทางคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมการเรียนรู สาํหรบั 

Disability person 3. การใช Technology เพ่ือสงเสรมิการเรียนรู ซึง่เปนการนาํนวตักรรมมาใชในการพฒันากระบวนการเรียนรูและ

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ใหมคีวามเปนเลศิดานการเรยีนการสอนสาํหรบัครแูละบคุลากรทางการศึกษา และเปนการสรางเครอื

ขายความรวมมือ เพือ่พฒันาคณุภาพทางการศึกษาใหตอเนือ่งและมคีณุภาพสูงยิง่ขึน้

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
เขาศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

เรื่อง : ณะรินทร โพธิ์พูล  ภาพ : ILstock
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 อาจารยและเจาหนาที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดเขารวมการอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานและการใชเครื่อง

กระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รุนที่ 3 ที่ทางกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดข้ึนเพื่อใหบุคลากรสามารถ

รับรูภาวะฉุกเฉินที่เปนอันตรายตอชีวิต และแจงเหตุขอความชวยเหลือจากระบบบริการการแพทยฉุกเฉินได สามารถทําการชวย

ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานไดอยางถูกวิธี รวมทั้งสามารถใชเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ในผูปวยภาวะหัวใจหยุดเตน

นอกโรงพยาบาลไดอยางถูกวิธี ณ หองประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา วันที่ 28 มิถุนายน 61

อบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการใชเครื่อง AED

เรื่อง : ธนายุทธ อังกิตานนท  ภาพ : ILstock

Social Activities
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ตอนที่ 2
 จากบทความตอนท่ีแลว ผูเขียนกลาวถึงปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence (AI) เปนผลพวงจากความพยายาม

ของมนุษยเพื่อใหเครื่องจักรที่สามารถคิดเองไดและเปนผูชวยของมนุษยในการทํางานดานตางๆ เชน ระบบนาํทางรถยนตไรคนขบั

หรือผูชวยอัจฉริยะในสมารทโฟน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐทําใหเกิดการประยุกตใชในหลากหลายวงการ 

ซึ่งในบทความนี้ผูเขียนจะกลาวถึง การประยุกตเทคโนโลยีปญญาประดิษฐทางการศึกษานั้น มีหนาตาเปนอยางไร โดยบทความน้ี

ไดรับแนวคิดหลักจากงานวิจัยของ วิไลรัตน ยาทองไชย และจิติมนต อั่งสกุล (2556) ที่ทําวิจัยเกี่ยวกับ “ระบบการสอนเสริม

อัจฉริยะ: นวัตกรรมแหงการเรียนรูยุคใหม”   

 นโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติไดมีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

ทั้งนี้การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตองใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบคุคล รวมทัง้ตองสงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และส่ือการเรียน เพ่ือใหผูเรยีนไดฝกทกัษะ

กระบวนการคิดการจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น

ในการดํารงชวีติไดอยางมคีณุภาพ  ดงันัน้ลกัษณะของการจัดการศกึษาจงึตองมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบโดยผูสอนตองเปลีย่นบทบาท

จากการเปนผูบอกความรูไปเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูโดยการกระตุน สงเสริม สนับสนุน และ

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคศึกษาคนควาและไดลงมือปฏิบัตจินเกิดการเรียนรูและคนพบความรูดวย

ตนเองอันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Long-Life Education) โดยตองสอนวิธีการแสวงหาความรู   (Learn how to learn) 

มากกวาการสอนใหทองจํา                       

 นวตักรรมการเรียนรู เปนเครือ่งมอืทีส่าํคญัสาํหรบัการเปล่ียนบทบาทของผูสอนภายใตความสามารถของเทคโนโลยี  สารสนเทศ

ทีพ่ฒันาไปอยางรวดเร็วผูสอนตองมคีวามชาญฉลาดในการแสวงหา เลือกใช หรอืพัฒนา  นวตักรรมใหม ๆ  มาชวยในการจัดการศกึษา

สาํหรับผูเรียน  ซึง่จากยคุท่ีผานมานวตักรรมท่ีไดรบัความ  นยิมและยอมรบัในวงการศึกษา ไดแก บทเรียนโปรแกรม บทเรียนสําเรจ็รปู

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

 ระบบการสอนเสริมอจัฉรยิะ (Intelligent Tutoring Systems: ITSs) ถอืไดวาเปนนวตักรรมการ  เรยีนรูยคุใหมทีช่าญฉลาด

ซึ่งใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูทั้งในหลักสูตรหองเรียนปกติ และการเรียนรูทางไกลผานทางอินเทอรเน็ต ระบบดังกลาวถือวา

เปนแนวทางใหมสําหรับการศึกษาซึ่งใชคอมพิวเตอรที่มีฐานความรูสําหรับเนื้อหาและกลยุทธการเรียนการสอนเปนตัวแทนของ

การเรยีนรูทีท่นัสมยัภายใตสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนท่ีปรบัตวัใหเขากบัลกัษณะของผูเรยีนเปนรายบคุคล ทัง้ดานตวัเนือ้หา

และความสามารถของผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเขามาชวย ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะคือความกาวหนาของ

นวัตกรรมการเรียนรูที่มีความแตกตางกับคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction:  CAI) หรือระบบการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกส (E-learning) ตรงความสามารถในการจัดการกับสถานการณการเรียนรูสําหรับผูเรียนไดโดยที่ผูสอนไมตองมีการ

กาํหนดสถานการณไวลวงหนาโดยระบบสามารถตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรยีนไดทนัทผีานการ  ทาํงานของแบบจําลองผูเรยีน

และฐานความรูของระบบ (Conati, 2009) นอกจากน้ีระบบการสอนเสริมอจัฉริยะยงัเปนจดุรวมของ”ความคดิริเริม่ทีห่ลากหลาย”

เพราะเปนระบบการสอนดวยคอมพิวเตอรที่สนับสนุนสําหรับการเรียนรูเปนรายบุคคลโดยผานการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรที่มีผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง

เรื่อง : รองศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ  อาจารยประจํา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา

การประยุกตใชปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence: AI) ทางการศึกษา 
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ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะไดประสบความสําเร็จในการนําความสามารถของปญญาประดิษฐเขามาชวยในการพัฒนาระบบ

ที่สนับสนุนตอการปรับตัวสําหรับการแกปญหาของผูเรียนแตละคน ระบบนี้ไดถูกนํามาใชกับเนื้อหาความรูที่หลากหลาย เชน 

ฟสิกส คณิตศาสตร การแพทย วิศวกรรมและทางดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เปนตน ระบบเหลานี้สามารถนําไปใชไดดี

ในการเรียนการสอนซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาในปจจุบันที่มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะทางความ

คิดของผูเรียน ความเขาใจในการเรียนรูและ การควบคุมการเรียนรูของตนที่เปนการรูคิดดวยตนเอง (Metacognition) ซึ่งจะ

ทําใหผูเรียนเกิดการ เรียนรูและจดจําไดมากที่สุด องคประกอบของระบบการสอนเสริมอัจฉริยะสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 องคประกอบของระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ 

ที่มา: วิไลรัตน ยาทองไชย และจิติมนต อั่งสกุล (2556)

รายละเอียดการทํางานของแตละองคประกอบมีดังนี้

1. โมดูลฐานความรู

 โมดลูฐานความรู (Knowledge Base Module) เปนองคประกอบสําคญัของระบบโมดูลฐานความรูนีจ้ะตอบคาํถามท่ีวา 

“จะสอนอะไร” ซึง่จะทาํการบรูณาการฐานความรูดวยเทคนคิปญญาประดษิฐเพือ่ตอบสนองตอพฤตกิรรมของผูใชในลกัษณะเรยีลไทม 

(Real Time) โดยใชฐานความรูในการสรางปญหาพรอมกําหนดงานท่ีทําใหเหมาะสมกับผูเรียน และการตีความผานคําถาม

พรอมเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมของผูเรียนท่ีคาดหวังและพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงในการประเมินความรูสถานะ

การเรียนรู และความตองการรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน โมดูลฐานความรูยังสามารถนําไปสูการแบงปนทรัพยากรการเรียน

การสอนโดยมี 2 สวนที่สําคัญคือ สวนจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) ที่เปนสวนตอบคําถามวาจะสอนอะไร

และสวนที่เปนพื้นที่เก็บความรู (Knowledge Repository) โดยจะเก็บสื่อสําหรับการเรียนรูแกผูเรียนและการทดสอบท้ังหมด                 

2. โมดูลผูเรียน

 โมดูลผูเรียน (Student Module) เปนสวนประกอบหลักของระบบท่ีเกี่ยวของในประเด็นที่วา “ผูเรียนคือใคร” โดย

มีการทํางานรวมกันระหวางโมดูลผูเรียนและโมดูลฐานความรูเพื่อสรางแบบจําลองของผูเรียนในขณะนั้น ซึ่งแบบจําลองดังกลาว

ทําหนาที่ใหขอมูลสําหรับการตัดสินใจของโมดูลการสอนเก่ียวกับการสรางความเปนสวนตัวใหกับผูเรียน การปรับการสอนตาม

ผูเรียน รวมถึงการปรับกลยุทธการเรียนการสอนโดยอัตโนมัติตามผูเรียนโดยโมดูลผูเรียนนี้เปนสวนเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน

เชน ความสามารถในการเรียน ประสิทธิภาพทางการเรียน ความกาวหนาทางการเรียนรูปแบบการเรียนรู ประวัติการเรียนและ

ประวัติการทดสอบตางๆ ของผูเรียน เปนตน สารสนเทศเหลานี้ไดมาจากการเขาทํากิจกรรมในระบบของผูเรียน
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3. โมดูลการสอน

 โมดูลการสอน (Pedagogical Module) มีหนาที่หลักคือ จะทําอยางไรในการจัดการเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีเปนการ

แกปญหาเรื่อง “จะสอนอยางไร” โดยมีการทํางานหลักคือ การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูสําหรับผูเรียน การใหคําแนะนํา

ผูเรยีนในกิจกรรมการเรียนรู การอธบิายการทํางานกระบวนการและเหตุผลเพือ่ใหความชวยเหลอืแกผูเรียน การจดัวสัดกุารเรยีนรู

สําหรับผูเรียน และการติดตามและประเมินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยโมดูลนี้ไดมาจากวิธีการสอนท่ีชาญฉลาดและ

กลยุทธการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนซึ่งถือเปนตัวแทนการสอน (Pedagogical Agent) ของระบบท่ีทําการ

ประมวลผลกระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นจริง และถือเปนศูนยกลางการทํางานของระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ โดยเปน

สวนติดตอสื่อสารกับโมดูลอื่นเพื่อจัดหาเน้ือหาการสอนแบบปรับเหมาะใหกับผูเรียน

4. โมดูลสวนตอประสาน

 โมดูลสวนตอประสาน (Interface Module) หรือสภาพแวดลอมการเรียนรู (Learning Environment) เปนสวนที่

ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะใชสําหรับติดตอสื่อสารกับผูใชงานระบบซ่ึงอาจเปนผูสอนหรือผูเรียน โดยการนําเสนอสื่อการเรียนรู 

ผลการทดสอบ และผลการประเมินผูเรียนหรือผูสอนใหผูใชงานไดทราบ (Chakraborty, Roy, Kumar Bhowmick, and 

Basu, 2010) โดยการนําเสนอนั้นทําโดยการปอนขอมูลที่ผานการจัดรูปแบบใหอยูในรูปแบบของเน้ือหาที่ระบบสามารถยอมรับได

โดยใชสวนตอประสานกับผูใชแบบกราฟก (Graphic User Interface: GUI) ซึ่งจะตองออกแบบใหใชงานไดงาย สะดวก และ

แมนยําจากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวาตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence (AI) ก็คือ

ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะจะทําใหเกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมดานการศึกษาแนวทางใหมที่ชวย

ยกระดับการจัดการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพของผูเรียนอยางยั่งยืน ดังนั้นการใหความสําคัญในการ

วางแนวนโยบายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจึงเปนปจจัยและเปนมิติสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การจัดการศึกษาใหกาวสูประสิทธิภาพแหงการเรียนรูเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาของประเทศไทย

เอกสารอางอิง
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เรื่อง : นวศิริ ศิริรณรงค นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

Make an unperceivable reality               
a perceivable fantasy.

บทเรียนเรื่องการลําเลียงภายในพืชและธาตุอาหารของพืชในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไดเกิดแนวคิดในการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเติมเต็มประสบการณและถายทอดความรูใหกับผูเรียน

 ดวยลกัษณะของเน้ือหาของบทเรียนทีเ่กีย่วของกบัการเคล่ือนท่ีของสาร จดุเนนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกลไกและ

ทิศทางในการเคล่ือนที่ของสารไดถูกคํานึงถึงเปนสิ่งแรก จากการพิจารณาเนื้อหาของบทเรียนโดยละเอียด ผูพัฒนานวัตกรรม         

ไดเห็นความเปนไปไดในการผนวกเนื้อหาของบทเรียนเขากับกฎกติกาของเกมบันไดงูซึ่งเลนโดยการเคลื่อนหมากไปตามทิศทาง 

ที่กติกากําหนดขึ้น จึงไดมีการพัฒนาบอรดเกมหรือเกมกระดานท่ีชื่อวา The H
2
O voyager ขึ้นมา โดยกฎกติกาและธีมของเกม

ถูกปรับแปลงจากเน้ือหาในบทเรียน คือในการเลนเกมนี้ผูเรียนจะถูกสวมบทบาทเปนโมเลกุลของน้ําในดินที่จะเคลื่อนที่เขาไป

ในรากและถูกลําเลียงผานโครงสรางตางๆ ของพืชกอนจะถูกพืชคายออกสูชั้นบรรยากาศซึ่งเปนจุดส้ินสุดของเกม ในระหวางที่

ผูเลนเคลื่อนหมากในบริเวณท่ีถูกกําหนดใหเปนรากพืช ผูเลนจะมีโอกาสไดรับเหรียญตราแรธาตุอาหารท่ีเปนสารอาหารหลัก

ของพืช และเมื่อผูเลนเคลื่อนไปยังบริเวณโครงสรางของลําตนและใบผูเลนจึงจะมีโอกาสนําเหรียญตราแรธาตุที่ดูดซึมมาได

มาใชสังเคราะหเปนสารอินทรียที่จําเปนในการดํารงชีวิตของพืช โดยจํานวนแรธาตุท่ีถูกกําหนดใหนํามาใชจะสอดคลองกับ

สูตรเคมีของสารอินทรียนั้นๆ ทั้งนี้จํานวนกติกาในการเลนถูกออกแบบมาไมใหมีรายละเอียดยิบยอยมากเกินไป เพื่อปองกัน 

การเกิดความสับสนของผูเลนในระหวางเลนเกมจากการทดลองใชเบื้องตนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวนหนึ่งหองเรียน

พบวานักเรียนมีความรูสึกในเชิงบวกตอเกมกระดานท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยนักเรียนมีความพึงพอใจการใชเกมนี้ในการเรียน โดย

นักเรียนมีความสนุกสนานในการเลนเกมและเห็นประโยชนของการเลนเกมนี้ตอการเรียน อีกทั้งการเลนเกมนี้ยังสามารถเพ่ิม

ความเขาใจเก่ียวกับปรากฏการณการลําเลียงในพืชและธาตุอาหารของพืชโดยแสดงใหเห็นจากคะแนนสอบหลังเรียนที่เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย

 การเรียนวิทยาศาสตรใหไดดีนั้น 

ประสบการณเกีย่วกบับทเรียนนัน้ๆ ของผูเรยีน

เปนสิง่ทีม่คีวามสําคญั หากผูเรียนไดตัง้ขอสงัเกต

แ ล ะ รั บ รู  ลั ก ษณ ะบ า ง ป ร ะ ก า ร ข อ ง

ปรากฏการณธรรมชาติมากอน จะทาํใหผูเรยีน

สามารถรอยเรยีงเรือ่งราวเพือ่สรางองคความรู

ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตกระนั้น

เนือ้หาบทเรยีนบางเรือ่งมคีวามเปนนามธรรม

ยากท่ีจะสังเกตเห็นและทําความเขาใจได

ดวยตนเองจากการใชชีวิตประจําวัน ดังเชน

เปลี่ยนสิ่งที่ไมอาจเห็นไดในโลกแหงความจริงมาแสดงในโลกของเกม

กรณีศึกษาการพัฒนาเกมการศึกษาในวิชาชีววิทยา




