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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และความรูใหม จาก
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียน ในโรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิ อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน กับผูรวมวิจัยจํานวน 11 คน 
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบปญหาครูไดรับการพัฒนา
ไมตอเนื่อง ยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดทักษะการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
คิดสรางสรรคเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย และโรงเรียนยังไมผานเกณฑมาตรฐานการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แตหลังจากดําเนินการ 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรค  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรค
ของนักเรียน และโครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค พบวา ทุกโครงการประสบความสําเร็จตาม
เกณฑที่กําหนด เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม 
และระดับโรงเรียน นอกจากน้ัน ยังไดความรูใหมที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคที่
เหมาะสมสําหรับนักเรียนในอนาคตดวย คือ ครูจะตองปรับวิธีสอนจากผูบรรยายเปนผูอํานวยการ ใชกระบวนการ
สรางแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ชักนําใหนักเรียนมีสวนรวมดวย ใหผูเรียนแสดงออกถึงความสนใจ
ที่เพิ่มมากขึ้น มีการเรียนรูดวยตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูและเพื่อน มีความสุขกับการใชทักษะกระบวนการคิด
สรางสรรคในการเรียนรูและการทํางานรวมกัน และเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมกับบทเรียน 
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ABSTRACT 

This research aims to study the results of development, change, learning, and new knowledge from 

the development of learning process for creative thinking of students in Ban Nafai Napoe school, Ban Fang 

district, Khon Kaen province. Participatory Action Research was conducted in 2 spiral circles and 10 steps with 11 

participants from November 1, 2016 to September 30, 2017.  The results showed that there were problems such 
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as teachers are discontinued development, teachers teach traditional methods, teaching is not focused on 

learners. Teachers lack of learning management skills using creative thinking processes for learning a variety of 

ways. And the school did not meet the standards of assessment from the Office of Educational Assessment and 

Assurance (Public Organization). But after doing 3 projects, the project is to develop teacher skills for learning 

management for creativity, the project develops the learning process for creativity of students, and the project to 

develop students to develop creativity found that all successful projects. All projects were successful according 

to the criteria. Changes occur as expected. Learn from many practical aspects at the individual level, group level, 

and school level. They also gain new knowledge that will be beneficial to the creative learning that is appropriate 

for future students. That is, teachers will need to adjust their teaching methods from lecturer to facilitator, use 

inspiration to learn in various ways, encourage students to participate, and to express their more interests, self 

learning, have good relationship with teachers and friends, enjoy the use of creative thinking skills in learning and 

collaborating, and motivation to participate in the lesson. 

Keywords:  Participatory Action Research, Creative Thinking, Ban Nafai Napoe School. 

 

 

บทนํา 
โลกในยุคปจจุบันไดวิวัฒนาการเขาสูสังคมแหง

ความรูและทักษะ เน่ืองจากความเฟองฟูของระบบ
ทุนนิยมที่ทําใหผลตอบแทนตอความรูและทักษะเพิ่ม
สูงข้ึน ทําใหเกิดปญหาชองวางทางรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น
ระหวางผูที่มีทักษะความรูสูงและผูมีทักษะความรูต่ํา 
ดวยวิวัฒนาการดังกลาวเปนผลใหแตละประเทศตอง
เร งพัฒนาศักยภาพและปรับตั วให เท าทันต อ
สภาวการณ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใ นทุ กด า น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศดังน้ัน
การพัฒนาคนสามารถทําไดหลายรูปแบบ ที่สําคัญ
ที่สุดคือการใหการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวลํ้านําโลกไปมาก 
การศึกษาตองพัฒนาไปใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก อีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ที่มุงสงเสริมผูเรียน มีคุณธรรม รักความเปนไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถ
อยูรวมกับ ผู อ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคอันประกอบดวย การคิดเชิง
วิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสังเคราะห 
การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงมโนทัศน การคิด
แกปญหาเชิงสรางสรรค การคิดเชิงประยุกต การคิด
เชิงกลยุทธ การคิดเชิงบูรณาการ และการคิดเชิง

อนาคต (เก รียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ , 2553) 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนนในการพัฒนา
คนใหมีคุณภาพและเปนศูนยกลางของการพัฒนาทุก 
ๆ เรื่องในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการศึกษาจึงเปน
ส่ิงสําคัญในการชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางเปนสุขทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตามยุคสมัย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) เชนเดียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณและสมดุล
ทั้งดานจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
โดยมุงเนนการพัฒนาความรู ความสามารถ ในดาน
วิชาการ วิชางาน และ วิชาชีวิต เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พึ่งตนเองได 
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค พัฒนาสังคม และ
ส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนองตอหลักสูตร นโยบายและความตองการของ
ผูเรียน ควรเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนรูใน
รูปแบบตาง ๆ เรียนรูดวยตนเอง จัดการเรียนที่สนอง
ความแตกตางในความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการ
ใหประสบการณการเรียนที่ สัมพันธ กับชี วิตจริง 
รวมทั้งการใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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นอกจากน้ัน วัชรา เลาเรียนดี (2554) กลาวถึง
สิ่งจําเปนในการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันคือ การ
สงเสริมและพัฒนาใหผูเ รียนมีความสามารถในการ
เ รี ยนรู ต ลอดชี วิ ต  มีทัก ษ ะ ในการ คิ ดอย า ง มี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค (Critical and 
Creative Thinking) เด็กและเยาวชนจะตองไดรับ
การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) มีทักษะการคิด (Thinking skills) 
มีวิธีการแสวงหาความรูและสรางความรูไดในโลก
แหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ืองและสรางสรรค 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน (2559) 
ระบุวา ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตองเผชิญปญหาและความทาทาย 
(challenges) ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติ โดยเฉพาะในดานคุณภาพการศึกษาเพราะจาก
การศึกษาวิจัยของ OECD รวมกับ Pearson’s 
Education (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2559) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยที่ทําให
ระบบโรงเรียนประสบความเปนเลิศ และไดสรุป
บทเรียนบรรทัดสุดทาย (The bottom line 
findings) ไดดังนี้  (1) ไมมีกระสุนวิเศษ (There are 
no magic bullets) ไมมีการศึกษาที่สรุปไดชัดเจน
ว าตั วแป รตัวหนึ่ งตั วใ ดคื อตัว ที่ ทํ า ให ป ระสบ
ความสําเร็จ  การทุมเงินและงบประมาณลงใน
การศึกษาไมสามารถสรางผลผลิตที่ตองการได 
การศึกษาตองการระยะเวลาปรับตัวที่ยาวนาน และ
ตองใสใจทั้งระบบ การปรับปรุงจึงจะเกิด (2) ยกยอง
ครู (Respect Teachers) ครูดี  คือ หัวใจของ
การศึกษาคุณภาพสูง การจะหาครูดีหรือจะปรับครู
ใหเปนครูคุณภาพสูงไมใช เรื่องเดียวกับการจาย
คาตอบแทนสูงเสมอไป แตครูดีตองการเพียงการยก
ยองในวิชาชีพของตน และไดรับการเชิดชูเกียรติใน
สั งคม ไม ใช ป ฏิบัติ เ ย่ียงพนักงานเทคนิ ค หรื อ
เค ร่ืองจักร อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ ต องคอย
ตรวจสอบ (3) วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
(Culture can be changed) วัฒนธรรมที่ลอมรอบ
ระบบการศึกษาสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
มากกวาตัวของระบบเอง เชน วัฒนธรรมการเคารพ
ครู ความขยันทํางานหนักของเกาหลี และเวียดนาม 
การศึกษาจะกาวไกลไดดวยการเก็บรักษาวัฒนธรรม
ที่เปนเชิงบวก และพยายามหาทางเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมที่สงผลลบตอการศึกษา (4) พอแมไมใช
อุปสรรคหรือตัวชวย (Parents are neither 
impediments to nor saviors of education) 
ความตองการของพอแมเพียงใหลูกไดรับการศึกษาที่
ดีที่สุด ดังน้ัน ระบบโรงเ รียนจึงไมตองนําความ
ตองการของพอแมมากดดันการทํางาน อีกทั้งไมควร
นับวาการสนับสนุนจากพอแมเปนสิ่งจําเปน โรงเรียน
ควรทําเพียงการใหพอแมไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียนและทํางานรวมกับพอแมบางเปนบาง
โอกาส (5) การศึกษาเพื่ออนาคต ไมใชปจจุบัน 
(Educate for the future, not just the present) 
ขอเพียงระลึกรูวาทักษะการทํางานในอนาคตจะไม
เหมือนทักษะในวันนี้ ระบบการศึกษาตองรูลวงหนา
วาจะเตรียมคนอยางไร จุ ดยุ ติ  (End Point) 
การศึกษาของไทยถือวามีคุณภาพระดับเทียบเคียง
นานาชาติไดระดับหน่ึง แตการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น
อยู เพียงในกรุงเทพมหานครเทาน้ันหากสามารถ
ขยายตัวแบบการศึกษาในกรุงเทพมหานครออกไปใช
ทั่วประเทศอาจทําใหผลการประเมินสูงขึ้นได อน่ึง 
PISA ไดช้ีถึงจุดออนที่ระบบสามารถนํามาพิจารณา
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานครู 
ทรัพยากรการศึกษา ความเทาเทียมหรือความเปน
ธรรมทางการศึกษา พรอมทั้งขอเตือนใจวามีหลาย
ประเด็นที่ตองพิจารณา เพราะในการศึกษาไมมี
กระสุนเดียวที่ยิงแลวจอด การเปล่ียนหลักสูตรอยาง
เดียวจึงไมใช คําตอบ แตการศึกษาตองปรับทุก
ประเด็นแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เห็น
คุณคาอยางสูงของการศึกษา การเคารพครู ความ
ขยันและการทํางานหนักก็เปนองคประกอบของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จากขอมูลในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
2559 โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิมีผลการทดสอบ
ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น  ( O-NET) ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในทุก
กลุมสาระการเรียนรูตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยมีแนวโนมลดลง (โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิ
,2559) ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวาครูยังใชระบบการเรียนการสอนที่มีครู
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เปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคน
ควาหาคําตอบดวยตนเอง นักเรียนไมกลาแสดงความ
คิดเห็นโตแยงกับเพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบ
คําถามแสดงใหเห็นวานักเรียนขาดการแสดงความคิด
สรางสรรค ครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบบรรยาย
และเนนใหผูเรียนทองจําไมนําเทคนิคใหม ๆ และ
หลากหลายมาใชในการจัดการเรียนการสอน ขาด
ความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
สังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาด
ลําดับข้ันตอน จึงทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  อีกทั้ง สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) ไดระบุในรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-
2558 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบาน
นาฝายนาโพธ์ิ ใหโรงเรียนเรงปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาอย างต อเนื่อ งต ามเจตนารมณ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยดําเนินการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึง
การยึดกลุมความสามารถของผูเรียนซ่ึงควรไดรับการ
ฝก กา รคิ ด วิ เ ค ร าะ ห  สั ง เ ค ร าะ ห  คิ ด อย า ง มี
วิจารณญาณ และคิดสรางสรรค 

จากปญหาที่พบและหลักการของกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่ทําให ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคของนักเรียนใน
โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิดวยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) ที่ประกอบดวยวงจรแบบเกลียวสวาน 2 
วงจร แตละวงจรประกอบดวยขั้นตอนการวางแผน 
(Planning) การปฏิบัติ  (Acting) การสังเกต 
(Observing) และการสะทอนผล (Reflecting) เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู เพื่ อความคิด
สร า งสร รค  ใ ห กั บ ผู เ รี ยน  เพ รา ะการ พัฒน า
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคถือ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาบริบททางการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนใหดขีึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิ อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ใน 4 ประเด็นดังน้ี 

1) ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

2) ผลการ เ ปลี่ ย นแป ลงจากการป ฏิบั ติ 
(Change)   

3) ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning) 
4) ความรูใหมที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
การวิจัยน้ียึดถือกรอบแนวคิดตามกระบวนการ

แกปญหาโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
ที่ วิโรจน สารรัตนะ (2558) พัฒนาขึ้นเปนแนวคิด
หลัก เสริมดวยแนวคิดของนักวิชาการทานอ่ืนๆ  เชน 
Seymour - Rolls and Hughes (2000), Mills 
(2007), Quixley (2008), James, Milenkiewicz 
and Bucknam (2008), Creswell (2008) และ 
McTaggart (2010) เปนตน  

เปนกรอบแนวคิด ในการ วิจัยที่ สะทอนถึง
กระบวนการแกปญหา 2 วงจร 10 ขั้นตอน (ตาม
คําอธิบายในวิธีดําเนินการวิจัย) ยึดถือแนวคิดหลัก 7 
ประการ เพื่อแกปญหาเก่ียวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนบานนาฝายนาโพ ธ์ิที่
จํา เปนตองไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะปญหา
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ระหวางวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยคาดหวังผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (change) เกิดการเรียนรู (learning) 
ทั้งในระดับบุคคล กลุม และระดับโรงเรียนและ
ความรูใหม (new knowledge) ที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัต ิ
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วิธีดําเนินการวจิยั 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงป ฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (participatory action research: PAR) 
ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยที่เนนความเปนศาสตรเชิง
วิพากษ (critical science) นําเสนอผลการวิจัยอิง
กับแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดง
หลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร 
หรือรวมถึงสิ่งอ่ืนๆ ที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ 
ร วม กันสั ง เกตผล และร วมกันสะทอนผลการ
เป ล่ียนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ และการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมผูรวม
วิจัย และระดับองคการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการ วิจัย10 ขั้นตอน ยึดถือหลักการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นักวิจัย 10 ประการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการ (Preparation) 

แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสรางความ
เปนกันเองกับผูรวมวิจัย มีกิจกรรมที่ดําเนินการ คือ 
การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน ระยะที่ 2 การใหความรูเบื้องตน
สําหรับการวิจัย ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 1) 
การเปดตัวโครงการวิจัยและนําเสนอกรอบแนวคิด
การวิจัย และ 2) การเตรียมความพรอมเบื้องตน
ใหกับผูรวมวิจัย ระยะที่ 3 การปลอยใหผูรวมวิจัย
รว มกั น คิ ด  ร วม กันว าง แผนอย า ง เต็ มที่ ก อ น
ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมรวมคิดและ
วางแผนจากความรูสวนบุคคลที่มีอยูเ ดิม และ2) 
จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

ขั้ น ต อน ที่  2  ก า ร ว า ง แ ผ น  ( Planning) 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ 1 ) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมการเ รียนรูที่ ตองการพัฒนาหรือ

 

 

ภาพที 1 กระบวนการวิจยัเชงิปฏบิตัิการแบบมีสว่นร่วม: กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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ตองการเปล่ียนแปลง และ 2) การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัต ิ(Acting) ประกอบดวย 
3 กิจกรรม คือ 1) จัดทําเครือ่งมือในการวิจัย 2) การ
ประเมินผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนโรงเรียนบานนาฝาย
นาโพธ์ิ กอนนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ และ3) 
การนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ 

ขั้ นตอนที่  4 การสั ง เ กตผล  (Observing) 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการกําหนด
รูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกต
และเสนอรายงานผลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) 
สวนรายละเอียดของโครงการ และ 2) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่  5 การสะทอนผล (Reflecting) 
ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอยดังนี้ คือ 1) การสะทอน
ผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (Re-Planning) 
ประกอบดวย 2 กิจกรรมคือ 1) การศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบันของการพัฒนางาน และ 2) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการใหม 

ขั้นตอนที่  7  การป ฏิบั ติใหม  (Re-acting) 
ประกอบดวย 3 กิจกรรมคือ 1) การสรางแรงบันดาล
ใจการสรางขวัญกําลังใจกอนการปฏิบัติใหม 2) การ
กําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 3) การนําแผนลงสู
การปฏิบัติใหม 

ขั้ นตอนที่   8   การสั ง เก ตผล ใหม  ( Re-
observing) ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ข้ันตอน
การกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ข้ันตอน
การสังเกตและเสนอรายงานผลมีวัตถุประสงคเพื่อให
มีการสังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจของ
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยผูวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) 
สวนรายละเอียดของโครงการ และ 2) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผลมี วัต ถุประสงคเพื่อรวมกัน
สรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบและความพึง
พอใจของแตละโครงการ 

ขั้ นตอ นที่  9  กา ร สะ ท อ นผ ล ใ หม  ( Re-
reflecting) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอยดังนี้ 1) 
การสะทอนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติ
แลวเสร็จ 2) การสะทอนผลการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

นักเ รี ยนโ ร งเ รี ย นบ านน าฝ าย นาโ พ ธ์ิ หลั งนํ า
แผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติแลวเสร็จ 

ขั้นตอนที่  10 การสรุป ผล (Conclusion) 
ประกอบดวย  1 กิจกรรมคือการถอดบทเ รียน 
(Lesson Distilled) มี วัตถุประสงคเพื่อรวมกัน
ทบทวนหรือสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมาใน
แงมุมตางๆโดยการศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน
ในขั้นตอนที่  1  ถึง  9 รวมทั้ ง เพื่ อหาขอสรุป ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและความรูใหมจากการ
ปฏิบัติจริง 

พ้ืนที่ดําเนินการวิจัยและผูรวมวิจัย 
พื้นที่ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน

บานนาฝายนาโพธ์ิ ตําบล อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน  ที่ ไ ด มา โดยการ เ ลื อกแบ บ เจ าะจง
(purposive sampling) ตามคุณลักษณะ 3 ประการ 
คือ 1) เปนโรงเรียนที่ยัง ไมได นํา วิธีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคมา
ใชเปนสวนเสริมในการจัดการเรียนการสอน 2) เปน
โรงเรียนที่ที่มีความประสงคจะพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมเพื่อความคิดสรางสรรคของนักเรียน 3) 
เปนโรงเรียนที่อยูในเขตความรับผิดชอบของผูวิจัย 
เพื่อความสะดวกและความเปนไปไดตอการที่จะเขา
ไปเก็บขอมูลในการเตรียมการ การวางแผน การ
สังเกต การสัมภาษณ และการบันทึกภาพหรือเสียง
ในกิจกรรมที่ดํ าเ นินการ สามารถเข าไปปฏิบั ติ
ภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่ทําการวิจัย สําหรับผู
รวมวิจัยประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนและครูที่
สมัครใจเขารวมงานวิจัย จํานวนทั้งส้ิน 11 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตาม

กรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซ่ึงจําแนกเปน 3 
กลุม ดังน้ี 1) แบบสังเกต (Observation form) เปน
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 2) แบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบ
สัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) 3) แบบ
ตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/records) เชน
บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่อง
บันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and 
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Videotapes) หลักฐานสิ่งของ(Artifacts) บันทึก
ภาคสนาม (Field notes)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง โดย
เริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในโรงเรียนบานนาฝาย
นาโพธ์ิ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือน
กันยายน 2560 (แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาค
เรียนละ 1 วงจร) โดยแบงเวลาในการปฏิบัติงานตาม
ตารางกําหนด วันและเดือน เพื่ อให เ ห็นสภาพ
ขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัดเจนและแฝงเรนจาก
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 10 
ขั้นตอน โดยใชเคร่ืองมือดังไดกลาวมาแลว 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือที่เลือกใชในการ

วิจัยที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆทั้ง 10 ขั้นตอนได
นํามาวิเคราะหรวมกันเปนระยะๆ ทั้งขอมูลเชิ ง
ปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ โดยประยุกตใชวิธีการ
วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ อมรา  พงศาพิชญ
(2546) และจัดทําขอมูลใหเปนหมวดหมูตางๆโดย
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปและ

อภิปรายผล โดยจําแนกตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 4 
ขอ ดังตอไปนี ้

ขอที่ 1 ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู เพื่ อ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในโรงเรียนบานนา
ฝายนาโพธ์ิ อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนดวย
กระบวนการ วิจัยเ ชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
จํานวน 2 วงจร 10 ขั้นตอน ดําเนินการบรรลุผลใน
กิจกรรมที่กําหนดไวทุกขั้นตอน ทั้งนี้อาจเปนผลจาก
ในการวิจัยน้ี ผูรวมวิจัยไดมีสวนรวมดําเนินการในทุก
ขั้นตอนของการวิ จัย  โดยรวมกัน คิด วางแผน
ดําเนินการ และสะทอนผล ตามแผนที่ไดวางไวเพื่อ
แกไขปญหาที่ เกิดข้ึนกับโรงเรียนของตนเอง ใหมี
บรรยากาศเปนกันเอง มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
แสวงหาความรูและการสื่อสารที่เหมาะสมรวมทั้ง

กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อการคิดสรางสรรค โดยผูวิจัยเปนฝายอํานวย
ความสะดวกและคอยสงเสริมใหเกิดการคิดและลง
มือปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งเปนไปตามทัศนะของวิโรจน 
สารรัตนะ (2558) ที่กลาวไววาผู วิจัยควรแสดง
บทบาทเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก ซึ่งหากจะพูดใหถูกตองก็คือผูรวมวิจัยเปนผู
ลงมือกระทําดวยตนเองทั้งหมดทําใหเกิดความรูสึกมี
สวนรวม เปนเจาของและความภาคภูมิใจในผลสําเร็จ
จึงมีความกระตือรือรนในการหาแนวทางดําเนินงาน
ใหกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคดังนั้น จึงเปนบทเรียน
จากการวิจัยวา ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ครูจึงควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเ รียนรู  สังเกตพฤติกรรมการรวม
กิจกรรมของผูเรียน คอยสนับสนุน กระตุนใหผูเรียน
ไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางสรางสรรค ครูสราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง สรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูและการติดตอสื่อสารกับผูเรียน 

ขอที่ 2 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
(Change)   

ผลการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบัติ (Change)  
พบวา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในโรงเรียนบานนา
ฝายนาโพธ์ิ ทั้งสามองคประกอบ คือ ดานครู ดาน
กระบวนการเรียนรูและดานผูเรียนบรรลุเกณฑการ
ประเมินที่คาดหวังไว คือ ระดับ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
ครูมีการประสานงานกันในการทํางานมากข้ึนอีกทั้ง
ความสัมพันธระหวางครูและผูบริหารโรงเรียนก็ดีขึ้น
ดวย ผูบริหารโรงเรียนเองใหความสนใจและอนุมัติงบ
ของทางโรงเรียนสนับสนุนการทําโครงการและมีการ
บรรจุกิจกรรมที่ดําเนินการไปนั้นไวในแผนดําเนินงาน
ในปการศึกษาตอไป เนื่องจากวาผูบริหารไดใหความ
รวมมือกบัครูในการทํากิจกรรมตางๆ และมองเห็นวา
โครงการที่ครูไดรวมกันทําน้ันสงเสริมใหนักเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรู มีการจัดบรรยากาศในการ
เรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความสุขสนุกสนาน สงเสริมให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค มีจินตนาการที่
หลากหลาย ผู เ รี ยนมี ความคิ ด  กล าพูด  กล า
แสดงออก ไดลงมือทดลองทําดวยตนเองโดยการลอง
ผิดลองถูก และความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน
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ดูเปนกันเองมากขึ้นเน่ืองจากมีการดูแลในการทํา
กิจกรรมแบบเขาถึงตัวนักเรียน มีการใหคําแนะนํา
เปนรายบุคคล มีความเปนกันเอง ซึ่งเปนการลด
ความเครียดในการเรียนใหแกนักเรียนนอกจากน้ียัง
พบวา มีเสียงสะทอนจากผูปกครองนักเรียนที่ชอบ
การใหนักเรียนมาทํากิจกรรมยามบาย ไมปลอยเด็ก
ใหเลนโดยไมใสใจทําใหนักเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็น กลาพูด กลาแสดงออกมากข้ึน ความสัมพันธ
ระหวางครูและนักเรียนดูเปนกันเองมากขึ้นเนื่องจาก
มีการดูแลในการทํากิจกรรมแบบเขาถึงตัวนักเรียน 
ครูมีความเอาใจใส มีการใหคําแนะนํานักเรียนเปน
รายบุคคลซึ่ งผลการเป ล่ียนแปลงในทางที่ดี ข้ึน
ดังกลาวน้ัน เปนไปตามหลักการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคตามทัศนะของแสง
จันทร  กะลาม(2551), จิตราพร  ลีละวัฒน (2556), 
ทิศนา  แขมณี (2557), ศิระ  เอกบุตร (2557), มน
ธิดา  สีตะธนี (2558) และวิริยะ  ฤาชัยพาณิชย 
(2559) ที่กลาววา หากมีการจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อการสรางสรรคอยางถูกหลักวิชาการและอยางมี
สวนรวมแลว ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนาข้ึนในตัว
ผูเรียนไดตามที่คาดหวัง 

ขอที่  3 ผลการเรี ยน รูจากการปฏิบั ติ 
(Learning) 

ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning) ที่เกิด
ขึ้ น กั บ ผู วิ จั ย  ที่ พ บ ว า  ก า ร ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
เปล่ียนแปลง การทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการ
ดําเนินชีวิตและหนทางใหมๆ ในการแกปญหาชีวิต
และการทํางาน คืออยาพยายามกําหนดใหทุกคนคิด
เหมือนกัน ทําเหมือนกัน ความคิดของทุกคนมีคุณคา 
และนําไปใชประโยชนได โดยเฉพาะในกระบวนการ
จัดการเรียนรู น้ัน ความคิดและความตองการของ
นักเรียนเปนสิ่งสํา คัญ ซึ่งเปนไปตามทัศนะของ     
อินทุกานต  พรหมเมตตา (2554), ประพันธศิริ สุ
เสารจั (2556), นิพาดา  เทวกุล (2557) และมนธิดา  
สีตะธนี (2558) ซ่ึงผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นเชนนี้ ผูวิจัย
ไดเรียนรูจากสถานศึกษาไดประสบการณในการ
ทํางานรวมกับสถานศึกษาอันกอใหเกิดความเขาใจ
สถานศึกษาไดดีขึ้นและเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ตนเองอยางแทจริง เกิดการผสมผสาน และการ
รวมกันในการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ  รวมกัน
สังเกตผล และรวมกันสะทอนผลของความรูหรือสิ่ง

ใดๆเข าดวยกันอยางมีความสมเหตุสมผล แลว
กอใหเกิดสิ่งใหมที่มีความสมบูรณมากขึ้นกวาเดิม
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น โ ด ย ใ ช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning) ที่เกิด
ข้ึนกับผูรวมวิจัย ซ่ึงก็คือ ครู พบวาครูเห็นวาความคิด
ของทุกคนมี คุณคา  และนําไปใชป ระ โยชน ได 
โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ความคิด
และความตองการของนักเ รียนมี ความ สํา คัญ 
สอดคลองกับทัศนะของอินทุกานต  พรหมเมตตา 
(2554), ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556), นิพาดา  เท
วกุล (2557) และมนธิดา  สีตะธนี (2558) ดังกลาว
ขางตน ซ่ึงผลการเรียนรูนี้ ในโอกาสตอไป ครูจึงควร
เขาใจแลวนํามาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหตรงตามความตองการในการเรียนรูและครูควร
เข าใจความรูสึกของผู อ่ืนใหมากขึ้นทั้ งผูบ ริหาร 
ผูรวมงาน นักเรียนและผูที่เกี่ยวของผูรวมวิจัย ซึ่งก็
คือ ค รู  ส ามา รถรวบรวมองค ความรู แ ละจั ด
ประสบการณการเรียนรูตามความสนใจ ความถนัด 
โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สามารถนําความรู ทักษะ และเจตคติไปสรางงาน
แกปญหาและใช ในชี วิตประจําวันไดดวยตนเอง 
สามารถ นําผลการ วิจั ย ไปศึก ษาทบทวนและ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรคไดอยางตอเนื่อง เพราะลักษณะที่
ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมคือ สงเสริมใหมีการพัฒนาที่ตอเนื่องและย่ังยืน 

ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning) ที่
เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนบานฝายนาโพธ์ิ พบวา ใน
กระบวนการเรียนรูควรใหเกิดจากความตองการของ
ผูเรียนโดยผูสอนตองบูรณาการใหเขากับรายวิชา
เพื่อใหเกิดผลของการเรียนรูที่ดึงศักยภาพของผูเรียน
ไดอยางเต็มที่และในการจัดการเรียนรูใหเกิดความ
สนุกสนานควบคูกับความรู สอดคลองกับทัศนะของ
อินทุกานต  พรหมเมตตา (2554), ประพันธศิริ สุ
เสารัจ (2556), นิพาดา  เทวกุล (2557) และมนธิดา  
สีตะธนี (2558) ดังกลาวขางตนเชนกัน ซึ่งจากผล
การเรียนรูนี้ ในโอกาสตอไปทั้งผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอนและนักเรียนจําเปนตองสงเสริมความ
รวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามความ
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ตองการและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูที่ เปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรูจากการกระทํา 
(learning by doing) เกิดความรวมมือกันระหวาง
โรงเรียนและผูวิจัย โรงเรียนก็รูสึกวาเปนผูรวมคิด
รวมวางแผนรวมตัดสินใจปฏิบัติการในที่สุดจะทําให
โรงเรียนรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) 
รวมทั้งเปนเจาของกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการ
ดวย 

ขอที่ 4 ความรูใหมที่เกิดข้ึน (New 
Knowledge) 

จากผลการวิจัยพบความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยนี้ เปนความรูใหมเฉพาะบริบทของโรงเรียนบาน
นาฝายนาโพธ์ิ วาการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนน้ัน ควรคํานึงถึงการ
พัฒนาใน 3 องคประกอบไปพรอมๆกัน คือ ครู 
กระบวนการเรียนรู และนักเรียน 

ดานที่ 1 ดานครู ควรมีการพัฒนาครูใหมี
ค ว าม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ เกี่ ย ว กั บ เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรค 
เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียนตอไป โดยควรมีการอบรมหรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือการศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนๆ 

ดานที่ 2 ดานกระบวนการเรียนรู ควรมีผูสอน
นําความรูและทักษะที่ไดรับไปดําเนินการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู เ รียนโดย ใหผู เ รียนมีส วนรวม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ ความ
ตองการ โดยควรมีการสํารวจตองการของผูเรียน
เพื่อใหแผนปฏิบัติการเกิดจากความตองการของ
ผูเรียน แลวนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการใหตรง
ตามความสนใจหรือความตองการในการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยปจจุบันการเรียนรูไดกาวเขาสูยุคดิจิทัล 
(digital era) ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขาถึงขอมูลความรูและเรื่องราว
ตางๆที่ผูเรียนสามารถคนควาเรียนรูไดดวยตัวเอง ครู
จึงไมใชผูรูของผูเรียนอีกตอไป ครูจึงตองเปลี่ยน
บทบาทจากครูผูสอน (teacher) มาเปนผูอํานวยการ
เรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรู
ในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาลที่ไมอาจเรียนรู
ไดหมด 

ดานที่ 3 ดานผูเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรม
ของผูเรียนครูตองเปนผูคอยใหการสนับสนุน แนะนํา
และใหความชวยเหลือตามความตองการของผูเรียน 
โดยสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม 
อาทิ กิจกรรมปน/วาดภาพ กิจกรรม ICT การทําหนัง
ส้ัน การประดิษฐของเลนเชิงวิทยเปนตนครูยุค 4.0 
จะใชสมรรถนะที่ครู มีอยู ในการทําให นักเ รียน
กลายเปนนักเรียน 4.0 ดวยการเพิ่มกิจกรรมการ
เรียนรูที่จะทําใหนักเรียนไดรับทักษะที่จําเปนสําหรับ
ศตวรรษที่  21 คือทักษะการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา การคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 
การเรียนและการทํางานรวมกันเปนทีม การมีภาวะ
ผูนํา การสื่อสาร การใชขอมูลและสารสนเทศ การ
ติดตอสื่ อสารทางไกล การใชคอมพิวเตอรและ
ปญญาประดิษฐ การคิดคํานวณ การสรางอาชีพและ
การเรียนรูดวยตนเอง หรือที่พวกเราเรียกกันวา 
“7Cs” และนอกจากนั้น ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม 
จริยธรรม การสรางเสริมสุขภาพอนามัย การรักษา
ผลประโยชนของสวนรวม เปนตน ครูยุค 4.0 จึงเนน
ที่การสรางชมุชนแหงความสงสัย กระตือรือรน อยาก
เรียนอยากรู และอยากไดคําตอบข้ึนในช้ันเรียน ทํา
ใหบรรยากาศในหองเรียนทุกหองเปนหองเรียนแหง
ความสงสัย อยากเรียนอยากรู อยากหาคําตอบ และ
นักเรียนก็จะลงมือคนหาคําตอบที่ตนสงสัยและอยาก
รู เ ป นก ลุ ม  ผู เ รี ย นแ ต ละ ค นจึ ง ไ ม อ ยู น่ิ ง  แ ต
กระตือรือรนและคิดคนหาความรูและคําตอบอยู
ตลอดเวลา (Active Learner) ซึ่งจะทําใหนักเรียน
และ/หรือครูคนพบความรูใหม สรางสรรคความรูใหม 
และสรางนวัตกรรมใหม 

องคความรู ใหมที่ ไดจากการ วิ จัยดังกลาว
ขางตน ทั้งด านครู  ดานกระบวนการ และดาน
นักเรียน มีจุดเนนที่สําคัญคือการสงเสริมความคิด
สรางสรรคน้ันจะตองมีการจัดบรรยากาศหองเรียน 
การใหอิสระในความคิด และไดแสดงออกไดอยาง
เต็มความสามารถ รวมทั้งการสรางสถานการณใหกับ
เด็กใหมีความรูสึกม่ันคงและปลอดภัย ควรใหกําลังใจ
ถาเด็กมีการถามตอบไดอยางสรางสรรค และจัด
กิจกรรมที่กระตุนใหเ ด็กเกิดความคิดสรางสรรค
เชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.1 ความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อความคิดสรางสรรคของนักเรียน
โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิสวนหน่ึงเกิดจากการใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 
โดยคํานึงถึงการบูรณาการกันระหวางทฤษฎีและ
ประสบการณเดิมของผูรวมวิจัยที่เกิดจากครูทุกคนได
ใชหลักการทํางานรวมกัน การระดมความคิด การ
ยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีสวน
รวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในทุกๆ ขั้นตอน
ร วมกั นนํ า ไ ป สู ก า รพัฒนากา รคิ ด  วิ เ ค ร า ะห 
สังเคราะหของนักเรียน มุงใหมีการริเริ่มสรางสรรคให
เกิดขึ้นกับนักเรียนในบรรยากาศแบบเปด แบบยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป  ไมควรยึดถือแบบเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา เชน ครูยังใชระบบการเรียนการสอนที่มีครู
เปนศูนยกลาง ไมคอยเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคน
ควาหาคําตอบดวยตนเอง นักเรียนไมกลาแสดงความ
คิดเห็นโตแยงกับเพื่อนหรือครู และไมคอยกลาตอบ
คําถามวาทําไมหรือเพราะเหตุใด แสดงใหเห็นวา
นักเรียนขาดการแสดงความคิดสรางสรรค อีกทั้ง
ครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบบรรยายและเนนให
ผูเรียนทองจําประกอบกับการนําเทคนิคใหม ๆ มาใช
ในการจัดการเรียนการสอนไมหลากหลายขาดความ
ยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
สังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาด
ลําดับข้ันตอน จึงทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 
 1.2 จะตองใหความสําคัญกับการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ กําหนดไว โดยใช เทค นิค วิ ธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมี
คุณภาพ เปนขั้นเปนตอน ดวยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัย
นํามาเสนอใชในงานวิจัยน้ี6 ข้ันตอน คือ 1) คนพบ
ปญหา 2) เตรียมการและรวบรวมขอมูล 3) วิเคราะห
ขอมูล 4) ฟูมฟกความคิด 5) ความคิดกระจางชัด 
และ6) ทดสอบความคิดการกําหนดโครงการและ

กิจกรรมควรสงเสริมใหนักเรียนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น ออกแบบและมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดจากความ
ตองการ ความสนใจ ความคิดและจินตนาการของ
ผูเรียนเอง โดยครูคอยเปนผูอํานวยความสะดวก ให
คําแนะนํา คอยใหคําปรึกษาและความชวยเหลือใน
กรณีจําเปนไมควรเปนแบบยึดครูเปนศูนยกลาง ครู
คือผูรู ผูสอน ผูบอก ผูตัดสินใจ ผูออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกอยางเพียงผูเดียว นักเรียนขาด
การมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู และการ
ตัดสินใจอยางที่เคยปฏิบัติกันมา 
 1.3 ในการนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหเกิดความเขาใจ
กอนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆไมวาจะเปน
เทคนิคการระดมสมองเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน
เทคนิคการ เขียนโครงการเทคนิคการประเมิน
โครงการเทคนิคการถอดบทเรียนเปนตนหรือมีการ
นํา วิทยากรที่มีประสบการณในการนําไปใชมา
บรรยายกระบวนการพัฒนาดวยการใชระเบียบวิธี
วิจัย เพื่อใหตัวผู วิจัยและผูรวมวิจัยมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบวิธี วิจัยที่ ใชและเ ก่ียวกับ
แนวคิดเชิ งเทคนิคที่ จะทําใหการดําเนินงานใน
ข้ันตอนตา งๆ ในร ะยะ ต อๆ ไป เ ป น ไป อยา ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 1.4 มีการใช ICT และ Social Media ใน
การจัดการเ รียนการสอนโดยการนําเอาแนวคิด 
Social Media มาประยุกตใชสําหรับจัดการเรียน
การสอน ในรูปแบบตางๆ เชน การสื่อสารองคความรู 
เน้ือหาสาระวิชาการ บทความ วีดิโอ รูปภาพ และ 
เสียง สงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังผูเรียน
ซ่ึงนับวาเปนกลยุทธที่สําคัญ ของการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน ทําใหเกิดการเรียนรูในโลกออนไลน 
ที่ไมจํากัดเฉพาะในช้ันเรียน โดยที่ทั้งครูและนักเรียน 
สามารถแชรเน้ือหา องคความรู ขอมูล ภาพ และ
เสียง ผานเครื่องมือออนไลนตางๆ เกิดเปนสื่อสังคม
ระหวางครูกับนักเรียนที่จะเรียนรูไปดวยกันพรอมๆ
กัน เกิดการเรียนรูแบบ “Real-time” 
 1.5 พัฒนาการสอนโดยการจัดกิจกรรม
แลก เ ป ล่ี ย น เ รี ย นรู ใ น วิ ช า ชีพ  ( Professional 
Learning Community: PLC) โดยการรวมมือรวม
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ใจกันของครู ผูบริหารโรงเรียน และหนวยงาน
การศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการเรียนรูทาง
วิชาชีพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิไปที่ผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรูไดดวยตนเอง ผานการ
วางแผน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซ่ึงกันและกัน จนเกิดเปนวัฒนธรรม หรือ
ชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียนเพื่อใหครู
มีการพัฒนาตอยอดองคความรูอยางตอเน่ือง และให
กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 1.6 จากปญหาที่พบวา ครูมีปญหาดานการ 
จัดการเรียนการสอนโดยครูยึดหลักการสอนที่ยึดถือ
แบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ยึดตนเองเปนศูนยกลาง จึง
เปนสิ่งที่สถาบันครู ควรผลิตครูที่มีองคความรูรอบ
ดาน มีทักษะปฏิบัติและมีคุณภาพดานการจัดการ
เรียนการสอน คํานึงถึงหลักสูตรแบบบูรณาการ 
สามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดแทรกไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ กอใหเกิด
เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 1.7 ในงานวิจัย น้ีมี  3 โครงการ 10 
กิจกรรม แตโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความคิด
สรางสรรคยังมีอีกหลากหลายแนวทาง ที่นําเสนอไว
ในงานวิจัยน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน ในการพัฒนา
ควรริเร่ิมสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของตนเอง 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิควร
สงเสริมใหครูนํากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมไปใชในการทําวิจัยในโรงเรียนดวยเพื่อให
เกิดการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืนครอบคลุมทุกนักเรียนทุกชวงชั้น 

2.2 โรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิควรมี
การสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับโรงเรียนอ่ืนๆ 
ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและมีการสงเสริมการคิดสรางสรรคใหเกิด
ข้ึนกับผูเรียนทุกคน 

2.3 ศึกษานิเทศกควรใชหลักการ 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เพื่อ
นิเทศการศึกษาดวย เชน การพัฒนาแนวคิด “การ
นิเทศดวยหลักการ PAR” เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
นิ เทศการศึกษาให เหมาะสม กับบท บาท ของ
ศึกษานิเทศก 

2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ควรมีการสงเสริมให
โรงเรียนในสังกัดนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมไปใชในการทําวิจัยเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

2.5 กระทรวงศึกษา ธิการควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาใหสถานศึกษาทุกสังกัด
สงเสริมนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมไปใชในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดการ
พัฒนาอยางกวางขวางตอไป 
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