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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้วัีตถปุระสงค ์เพ่ือศกึษาการพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างความคดิ

สรา้งสรรคส์ำาหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิ ์อำาเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแกน่ดว้ยการวจัิยเชงิ
ปฏบัิติการแบบมีส่วนรว่มใน 4 ประเด็นดังนี ้1) ผลการดำาเนินงานตามขัน้ตอนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มส่ีวนรว่ม 2) ผลการเปลีย่นแปลงจากการปฏิบตั ิ3) ผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบัิต ิ4) ความรูใ้หมท่ี่เกดิขึน้ 
การวจัิยเชงิปฏบัิติการแบบมสีว่นรว่มนีป้ระกอบด้วย 2 วงจร 10 ขัน้ตอน และใช้เครือ่งมอืในการวิจยัตาม
กรอบแนวคิดของ Mills (2007) ดังนี้ 1) แบบสังเกต 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเป็นแบบสัมภาษณ์
กลุ่ม และ 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก กับผู้ร่วมวิจัยจำานวน 11 คน ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 นำาเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ  
ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผล ผลการวิจัยพบปัญหาครูได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ยังจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิม ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ขาดทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
สรา้งสรรค์เพือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และโรงเรยีนยงัไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐานการประเมนิจากสำานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แต่หลังจากดำาเนินการ 3 โครงการ 
คือ โครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
พบว่า ทุกโครงการประสบความสำาเร็จตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง  
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เกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริงท้ังในระดับบุคคล ระดบักลุม่ และระดบัโรงเรยีน นอกจากนัน้ ยงัไดค้วามรู ้
ใหมท่ีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การจดัการเรียนรูเ้พ่ือความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่หมาะสมสำาหรบันกัเรียนในอนาคต
ดว้ย คอื ครจูะต้องปรบัวธิสีอนจากผูบ้รรยายเปน็ผูอ้ำานวยการ ใชก้ระบวนการสรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่การ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ชักนำาให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น 
มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน มีความสุขกับการใช้ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้และการทำางานร่วมกัน และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับบทเรียน

คำ�สำ�คัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์

 

Abstract
 The objectives of this research were to study a development of learning process for 

creative thinking of students at Bannafai-napoe school, Banfang district, Khon-Kaen province 
by using participatory action research. In addition, the process consists of four stages: 1) to 
study the effects of participatory action research, 2) The changes through creative learning 
and thinking activities, 3) the learning experienced at individual, group and school level and 4) 
the body of new knowledge. 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 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
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บทนำา
โลกในยุคปัจจุบันได้วิวัฒนาการเข้าสู่

สังคมแห่งความรู้และทักษะ เกิดปัญหาช่องว่าง
ทางรายได้ที่เพิ่มสูงข้ึนระหว่างผู้ที่มีทักษะความ
รู้สูงและผู้มีทักษะความรู้ต่ำา ด้วยวิวัฒนาการ
ดังกล่าวเป็นผลให้แต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพและปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ที่
เกิดข้ึนในทุกด้าน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถ
ทำาได้หลายรูปแบบ ที่สำาคัญที่สุดคือการให้การ
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวล้ำานำาโลกไปมาก การศึกษาต้อง
พัฒนาไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีก
ท้ังนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันประกอบด้วย 
การคิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
เชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิด
เชิงมโนทัศน์ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
บูรณาการ และการคิดเชิงอนาคต (เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553: 37) สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกๆ 
เรือ่งในการพฒันาประเทศ ดงันัน้การศกึษาจงึเปน็
สิ่งสำาคัญในการช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย (สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 
4-6) เช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้
เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ 
รา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสังคม โดยมุง่เนน้
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาการ 
วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดำารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม และ
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนองตอ่หลกัสตูร นโยบายและความตอ้งการของ
ผู้เรียน ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนที่
สนองความแตกต่างในความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 3) 

นอกจากนั้น วัชรา เล่าเรียนดี (2554) 
กล่าวถึงสิ่งจำาเป็นในการจัดการศึกษาในยุค
ปัจจุบันคือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ คิดสร้างสรรค์ 
(Critical and Creative Thinking) เดก็และเยาวชน
จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียน
รู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะการ
คดิ (Thinking skills) มวีธิกีารแสวงหาความรูแ้ละ
สรา้งความรูไ้ดใ้นโลกแหง่การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องและสร้างสรรค์

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ 
(2559) ระบุว่า ในปัจจุบันสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องเผชิญปัญหา
และความทา้ทาย (challenges) ในการพฒันาการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ โดยเฉพาะในด้าน
คุณภาพการศึกษาเพราะจากการศึกษาวิจัยของ 
OECD ร่วมกับ Pearson’s Education (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยที่ทำาให้ระบบโรงเรียน
ประสบความเป็นเลิศ และได้สรุปบทเรียนบรรทัด
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สุดท้าย (The bottom line findings) ได้ดังนี้ (1) 
ไม่มีกระสุนวิเศษ (There are no magic bullets)  
ไม่มีการศึกษาที่สรุปได้ชัดเจนว่าตัวแปรตัวหนึ่ง
ตัวใดคือตัวที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ การศึกษา
ตอ้งการระยะเวลาปรบัตัวทีย่าวนาน และต้องใสใ่จ
ท้ังระบบ การปรับปรุงจึงจะเกิด (2) ยกย่องครู  
(Respect Teachers) ครูดี คือ หัวใจของ
การศึกษาคุณภาพสูง (3) วัฒนธรรมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Culture can be changed) 
วัฒนธรรมท่ีล้อมรอบระบบการศึกษาสามารถ
ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได้มากกวา่ตัวของระบบ
เอง (4) พอ่แมไ่มใ่ช่อปุสรรคหรอืตวัช่วย (Parents 
are neither impediments to nor saviors of 
education) ความต้องการของพ่อแม่เพียงให้ลูก
ไดร้บัการศกึษาท่ีดีทีส่ดุ (5) การศึกษาเพ่ืออนาคต 
ไม่ใช่ปัจจุบัน (Educate for the future, not just 
the present) ระบบการศกึษาตอ้งรูล้ว่งหนา้วา่จะ
เตรียมคนอย่างไร จุดยุติ (End Point) การศึกษา
ของไทยถอืวา่มคีณุภาพระดับเทยีบเคียงนานาชาติ
ไดร้ะดบัหน่ึง แต่การศกึษาทีม่คีณุภาพน้ันอยู่เพียง
ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นหากสามารถขยาย
ตัวแบบการศึกษาในกรุงเทพมหานครออกไปใช้
ทั่วประเทศอาจทำาให้ผลการประเมินสูงขึ้นได้  
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ-ศิลป์, 2559: 4-6) 

จากขอ้มลูในแผนปฏบิตักิารประจำาปกีาร
ศกึษา 2559 โรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิม์ผีลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
ประเทศ คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง (โรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์, 2559: 10-13) ทั้งนี้เพราะ
จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูทั้งใน
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 

พบว่าครูยังใช้ระบบการเรียนการสอนที่มีครูเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้น
คว้าหาคำาตอบด้วยตนเอง นักเรียนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู แสดงให้
เห็นว่านักเรียนขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์  
ครผููส้อนยงัใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยายและเนน้ให้
ผูเ้รยีนทอ่งจำาไมน่ำาเทคนิคใหม่ๆ  และหลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ได้ระบุในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ให้
โรงเรียนเร่งปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยดำาเนินการขับเคล่ือนสถาน
ศึกษาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะด้าน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ รวม
ถึงการยึดกลุ่มความสามารถของผู้เรียนซึ่งควรได้
รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2555: 8-9) 

จากปัญหาที่ พบและหลักการของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action  
Research) ทีป่ระกอบดว้ยวงจรแบบเกลียวสวา่น 
2 วงจร แต่ละวงจรประกอบด้วยขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) การปฏบัิต ิ(Acting) การสงัเกต 
(Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting)  
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความ
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คิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน เพราะการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือความคิดสรา้งสรรค์
ถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริบททางการเรียน
การสอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศกึษาการพัฒนากระบวนการจดัการ

เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำาหรับ
นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำาเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็นดังนี้

1. ผลการดำาเนินงานตามขัน้ตอนการวจัิย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

2. ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
(Change) 

3 .  ผลการ เ รี ยน รู้ จ ากกา รปฏิ บั ติ   
(Learning) 

4. ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน (New Knowl-
edge) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจั ยนี้ ยึ ดถือกรอบแนวคิดตาม

กระบวนการแก้ปัญหาโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่วิโรจน์ สารรัตนะ (2558: 
27) พัฒนาขึ้นเป็นแนวคิดหลัก เสริมด้วยแนวคิด
ของนักวิชาการท่านอื่นๆ เช่น Seymour-Rolls 
and Hughes (2000), Mills (2007), Quixley 
(2008), James, Milenkiewicz and Bucknam 
(2008), Creswell (2008) และ McTaggart 
(2010) เป็นต้น เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่สะท้อนถึงกระบวนการแก้ปัญหา 2 วงจร 10 
ขั้นตอน ยึดถือแนวคิดหลัก 7 ประการ เพื่อแก้
ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ที่จำาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา โดยเฉพาะปัญหาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน

ภ�พที่ 1 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 
 

(Reflecting) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือความคิดสรางสรรค ใหกับผูเรียน 
เพราะการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
เพ่ือความคิดสรางสรรคถือเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาบริบททางการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียนใหดีข้ึนตอไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู เพ่ื อเสริมสรางความ คิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนในโรงเรียนบาน
นาฝายนาโพธิ์  อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมใน 4 ประเด็นดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

2) ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 
(Change)   

3) ผ ลการ เรี ยน รู จ าก การป ฏิ บั ติ 
(Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ความรูใหมที่เกิดข้ึน (New 
Knowledge) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยนี้ ยึดถือกรอบแนวคิดตาม

กระบวนการแกปญหาโดยระเบียบวิธีวิจัย
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส ว น ร ว ม 
( Participatory Action Research: PAR)    
ที่วิโรจน  สารรัตนะ (2558: 27) พัฒนาข้ึน
เปนแนวคิดหลัก เสริมดวยแนวคิดของ
นักวิชาการทาน อ่ืนๆ   เชน  Seymour - 
Rolls and Hughes (2000), Mills (2007), 
Quixley (2008), James, Milenkiewicz 
and Bucknam (2008), Creswell (2008) 
และ McTaggart (2010) เปนตน เปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่สะทอนถึงกระบวนการ
แกปญหา 2 วงจร 10 ข้ันตอน ยึดถื อ
แนวคิดหลัก 7 ประการ เพ่ือแกปญหา
เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ที่จําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะปญหาความคิด
สรางสรรคของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระยะเวลาในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยคาดหวังผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (change) เกิดการเรียนรู้  
(learning) ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และระดับ
โรงเรียนและความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การวจัิยนีเ้ปน็การวจัิยเชิงปฏิบตักิารแบบ
มีสว่นรว่ม (participatory action research: PAR) 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการวิจัยที่เน้นความเป็นศาสตร์เชิง
วิพากษ์ (critical science) นำาเสนอผลการวิจัย
อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย 
เอกสาร หรือรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วม
กนัปฏบิตั ิรว่มกนัสงัเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผล
การเปลีย่นแปลง ทัง้ทีส่ำาเรจ็และไมส่ำาเรจ็ และการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบับคุคล ระดบักลุม่ผูร้ว่ม
วิจัย และระดับองค์การ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Prepara-
tion) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
สรา้งความเปน็กนัเองกับผูร้ว่มวจิยั ระยะที ่2 การ
ให้ความรู้เบื้องต้นสำาหรับการวิจัย ระยะที่ 3 การ
ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน
อย่างเต็มที่ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ต้องการพัฒนาหรือ
ต้องการเปลี่ยนแปลง และ 2) การจัดทำาแผน
ปฏิบัติการ

ขัน้ตอนที ่3 การปฏบิตั ิ(Acting) ประกอบ
ดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) จดัทำาเครือ่งมอืในการวจิยั 
2) การประเมินผลการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ก่อนนำาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
และ3) การนำาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing) 

ขัน้ตอนที ่5 การสะทอ้นผล (Reflecting) 
คอื การสะทอ้นผลการปฏบิตังิานโครงการหลงัการ
ปฏิบัติแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-
Planning) 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-
observing

 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-
reflecting) 

ขัน้ตอนที ่10 การสรปุผล (Conclusion) 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรม คือการถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) เพื่อร่วมกันทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ 
โดยการศึกษาทบทวนผลการดำาเนินงาน ในข้ัน
ตอนที่ 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาข้อสรุปในประเด็น
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและความรู้ใหม่จากการ
ปฏิบัติจริง

พื้นที่ดำ�เนินก�รวิจัยและผู้ร่วมวิจัย

พื้นที่ในการดำาเนินการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำาเภอบ้านฝาง 
จงัหวดัขอนแก่น ทีไ่ด้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ผูร้ว่มวจิยัประกอบดว้ย ผู้
บริหารโรงเรียนและครูที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย 
จำานวนทั้งสิน้ 11 คน และนกัเรยีนจำานวน 53 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) จำานวน 
5 ฉบบั คอื แบบบนัทกึการประชมุ แบบสมัภาษณ ์
การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
สร้างสรรค์ แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้า
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โครงการ และแบบประเมินโครงการและสรุปผล
การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิด
สร้างสรรค์ ก่อนนำาแผนลงสู่การปฏิบัติ

ก�รสรุปผล

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำาเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่นด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบม ีสว่นรว่ม ดำาเนนิการบรรลุวตัถปุระสงค์
ทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

มีผู้ร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ 11 คน 
และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จำานวน 
57 คน สามารถจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้
ปญัหา จำานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ที ่1 พฒันาทักษะครเูพ่ือการจัดการเรยีนรูเ้พ่ือการ
คิดสร้างสรรค์ โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ และโครงการที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละ
โครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้และ
นำาโครงการทั้ง 3 โครงการไปสู่การปฏิบัติ

อภิปรายผล
ผลจากการดำาเนินการวิจัย สามารถ

อภิปรายผล โดยจำาแนกตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ผลก�รดำ�เนินง�นต�มขั้นตอน
ก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รแบบมีส่วนร่วม

การดำาเนินการบรรลุผลในกิจกรรมที่
กำาหนดไว้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้อาจเป็นผลจากในการ
วิจัยน้ี ผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมดำาเนินการในทุก
ขั้นตอนของการวิจัย มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
แสวงหาความรู้และการส่ือสารที่เหมาะสมรวมทั้ง
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนเพือ่การคดิสรา้งสรรค ์โดยผูว้จิยัเปน็ฝา่ย

อำานวยความสะดวกและคอยสง่เสรมิใหเ้กิดการคดิ
และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามทัศนะ
ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558: 51) ที่กล่าวไว้ว่าผู้
วจัิยควรแสดงบทบาทเปน็ผูส้ง่เสรมิสนบัสนนุและ
อำานวยความสะดวก ซึ่งหากจะพูดให้ถูกต้องก็คือ
ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ลงมือกระทำาด้วยตนเองทั้งหมด
ทำาให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและ
ความภาคภมูใิจในผลสำาเรจ็จึงมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการหาแนวทางดำาเนินงานให้กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังน้ัน จึงเป็นบทเรียนจากการวิจัย
ว่า ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ครูจึง
ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของผู้เรียน คอยสนับสนุน กระตุ้นให้ผู้
เรยีนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่งสรา้งสรรค ์

ข้อที่ 2 ผลก�รเปลี่ยนแปลงจ�กก�ร
ปฏิบัติ (Change) 

ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ  
(Change) มีสามองค์ประกอบ คือ ด้านครู ด้าน
กระบวนการเรยีนรูแ้ละดา้นผูเ้รยีนบรรลเุกณฑก์าร
ประเมินที่คาดหวังไว้ คือ ระดับ 3.00 คะแนนขึ้น
ไป ครูมีการประสานงานกันในการทำางานมาก
ข้ึนอีกท้ังความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหาร
โรงเรียนก็ดีขึ้นด้วย มีการจัดบรรยากาศในการ
เรยีนรู้ทีส่ง่เสริมใหเ้กดิความสขุสนกุสนาน ส่งเสรมิ
ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีความคิด กล้าพูด กล้า
แสดงออก ได้ลงมือทดลองทำาด้วยตนเองโดยการ
ลองผิดลองถูก และความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนดูเป็นกันเองมากขึ้น ครูมีความเอาใจใส่ 
มีการให้คำาแนะนำานักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งผล
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังกล่าวนั้น เป็น
ไปตามหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
คิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของแสงจันทร์ กะลาม 
(2551:น.41), จิตราพร ลีละวัฒน์ (2556: 39), 
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ทิศนา แขมณี (2557: 44-45), ศิระ เอกบุตร 
(2557: 65), มนธิดา สีตะธนี (2558: น.49) 
และวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2559) ว่าหากมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์อย่างถูก
หลักวิชาการและอย่างมีส่วนร่วมแล้ว ย่อมส่งผล
ใหเ้กดิการพฒันาขึน้ในตวัผูเ้รยีนได้ตามทีค่าดหวงั

ข้อที่ 3 ผลก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติ 
(Learning) 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ที่พบว่า การทำาให้
เกิดความเปลี่ยนแปลง การทำาให้เกิดแนวทาง
ใหม่ๆ  ในการดำาเนนิชีวติและหนทางใหม่ๆ  ในการ
แก้ปัญหาชีวิตและการทำางาน คือ อย่าพยายาม
กำาหนดใหท้กุคนคดิเหมอืนกนั ทำาเหมอืนกนั ความ
คิดของทุกคนมีคุณค่า และนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ความ
คิดและความต้องการของนักเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ 
ตามทัศนะของอินทุกานต์ พรหมเมตตา (2554: 
35), ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 77), นิพาดา 
เทวกลุ (2557: 63) และมนธดิา สีตะธน ี(2558: 
49) ซึ่งผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ผู้วิจัยได้เรียน
รู้จากสถานศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำางาน
ร่วมกบัสถานศกึษาอนักอ่ให้เกดิความเขา้ใจสถาน
ศึกษาได้ดีขึ้นและเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง สามารถนำาไปใช้เพื่อพัฒนางานโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งก็คือ ครู พบ
วา่ครเูห็นวา่ความคดิของทกุคนมคีณุค่า และนำาไป
ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการ
เรยีนรูน้ั้น ความคดิและความตอ้งการของนกัเรยีน
มีความสำาคัญ ซึ่งผลการเรียนรู้นี้ ในโอกาสต่อไป 
ครูจึงควรเข้าใจแล้วนำามาออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการ
เรียนรู้และครูควรเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นให้มาก
ข้ึนทัง้ผูบ้รหิาร ผูร้ว่มงาน นักเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ผู้และดำาเนินการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที่

สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพราะ
ลกัษณะทีด่ปีระการหนึง่ของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อ
เนื่องและยั่งยืน

ผลท่ีเกิดข้ึนในระดับโรงเรียนบ้านฝายนา
โพธิ์ พบว่า ในกระบวนการเรียนรู้ควรให้เกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องบูรณา
การให้เข้ากับรายวิชาเพื่อให้เกิดผลของการเรียน
รู้ที่ดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการกระ
ทำา (learning by doing) เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนและผู้วิจัย โรงเรียนก็รู้สึกว่าเป็น
ผู้ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจปฏิบัติการใน
ที่สุดจะทำาให้โรงเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of 
belonging) 

ข้อที่ 4 คว�มรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน (New 
Knowledge) 

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ เป็น
ความรู้ใหม่เฉพาะบริบทของโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ ์วา่การพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิ
สร้างความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนนัน้ ควรคำานงึ
ถงึการพฒันาใน 3 องคป์ระกอบไปพรอ้มๆ กนั คอื 
ครู กระบวนการเรียนรู้ และนักเรียน

ด้านที่ 1 ด้านครู ควรมีการพัฒนาครู
ให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับเทคนิค วิธีการก
ระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ 

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้วย
ปัจจุบันการเรียนรู้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (digital 
era) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเข้าถึงข้อมูลความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้
เรียนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูจึง
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน (teacher) มา
เป็นผู้อำานวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้
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เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมาย
มหาศาลที่ไม่อาจเรียนรู้ได้หมด

ด้านที่ 3 ด้านผู้เรียน ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้ เรียนครูต้องเป็นผู้คอยให้การ
สนับสนุน แนะนำาและให้ความช่วยเหลือตาม
ความต้องการของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้มีการ
ทำากิจกรรมทั้งเด่ียวและกลุ่ม ครูยุค 4.0 จะใช้
สมรรถนะท่ีครูมีอยู่ในการทำาให้นักเรียนกลาย
เป็นนักเรียน 4.0 ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียน
รู้ที่จะทำาให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่พวกเราเรียกกันว่า 
“7Cs” และนอกจากนัน้ ตอ้งจดักจิกรรมการเรยีน
รูท้ีบ่รูณาการการพฒันาทกัษะทางสงัคม คุณธรรม 
จริยธรรม การสร้างเสรมิสขุภาพอนามยั การรกัษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นต้น ครูยุค 4.0 จึง
เน้นท่ีการสร้างชมุชนแหง่ความสงสยั กระตอืรอืรน้ 
อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้คำาตอบขึ้นในชั้น
เรียน ทำาให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็น
ห้องเรยีนแหง่ความสงสยั อยากเรยีนอยากรู ้อยาก
หาคำาตอบ และนกัเรยีนกจ็ะลงมอืคน้หาคำาตอบที่
ตนสงสยัและอยากรูเ้ปน็กลุม่ ผูเ้รยีนแต่ละคนจึงไม่
อยู่น่ิง แต่กระตือรอืรน้และคิดค้นหาความรูแ้ละคำา
ตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ซึ่งจะทำาให้
นกัเรียนและ/หรือครคูน้พบความรูใ้หม ่สรา้งสรรค์
ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่

องคค์วามรูใ้หมท่ีไ่ดจ้ากการวจิยัดงักลา่ว
ข้างต้น ทั้งด้านครู ด้านกระบวนการ และด้าน
นกัเรยีน มจุีดเน้นทีส่ำาคญัคอืการสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรค์นัน้จะตอ้งมกีารจดับรรยากาศหอ้งเรยีน 
การใหอ้สิระในความคดิ และไดแ้สดงออกไดอ้ยา่ง
เตม็ความสามารถ รวมทัง้การสรา้งสถานการณใ์ห้
กับเด็กให้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ควรให้
กำาลังใจถ้าเด็กมีการถามตอบได้อย่างสร้างสรรค์ 

และจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

1 . 1  ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น ก า รพั ฒน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยคำานึงถึงกา
รบูรณาการกันระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์
เดิมของผู้ร่วมวิจัยที่เกิดจากครูทุกคนได้ใช้หลัก
การทำางานรว่มกนั การระดมความคดิ การยอมรบั
ความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกๆ ข้ันตอนร่วม
กันนำาไปสู่การพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ของนักเรียน มุ่งให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
กับนักเรียนในบรรยากาศแบบเปิด แบบยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน
ในโอกาสต่อไป ไม่ควรยึดถือแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ
มา เชน่ ครยูงัใชร้ะบบการเรยีนการสอนทีม่คีรเูปน็
ศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้น
คว้าหาคำาตอบด้วยตนเอง นักเรียนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู และไม่ค่อย
กลา้ตอบคำาถามวา่ทำาไมหรอืเพราะเหตใุด แสดงให้
เห็นว่านักเรียนขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
อีกทั้งครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและ
เน้นให้ผู้เรียนท่องจำาประกอบกับการนำาเทคนิค
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลาก
หลายขาดความยืดหยุ่น ทำาให้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมของนกัเรยีน กจิกรรมการ
เรยีนการสอนขาดลำาดบัขัน้ตอน จงึทำาใหผู้เ้รยีนไม่
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1.2 จะตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการบรหิาร
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยใช้เทคนิควิธีการที่
หลากหลาย ดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยนำามาเสนอ
ใช้ในงานวิจัยนี้ 6 ขั้นตอน คือ 1) ค้นพบปัญหา 
2) เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 3) วิเคราะห์
ข้อมูล 4) ฟูมฟักความคิด 5) ความคิดกระจ่างชัด 
และ6) ทดสอบความคิดการกำาหนดโครงการและ
กจิกรรมควรส่งเสริมให้นักเรยีนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเห็น ออกแบบและมสีว่นรว่มใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดจากความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความคดิและจนิตนาการของ
ผู้เรียนเอง โดยครูคอยเป็นผู้อำานวยความสะดวก 
ใหค้ำาแนะนำา คอยให้คำาปรกึษาและความช่วยเหลือ
ในกรณจีำาเป็นไม่ควรเปน็แบบยึดครูเปน็ศนูย์กลาง 
ครูคือผู้รู้ ผู้สอน ผู้บอก ผู้ตัดสินใจ ผู้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกอย่างเพียงผู้เดียว 
นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
เรียนรู้ และการตัดสินใจอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา

1.3 ในการนำาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พฒันาควรศึกษาหลกัการและขัน้ตอนของระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความ
เข้าใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นเทคนิคการระดมสมองเทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนโครงการเทคนิคการ
ประเมินโครงการเทคนิคการถอดบทเรียนเป็นต้น
หรือมีการนำาวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการนำา
ไปใช้มาบรรยายกระบวนการพัฒนาด้วยการใช้
ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้ตัวผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบวธีิวิจัยทีใ่ช้และ
เก่ียวกับแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะทำาให้การดำาเนิน
งานในขัน้ตอนต่างๆ ในระยะตอ่ๆ ไปเปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 มีการใช้ ICT และ Social Media 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยการนำาเอาแนวคิด 
Social Media มาประยุกต์ใช้สำาหรับจัดการเรียน

การสอน ในรูปแบบต่างๆ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ใน
โลกออนไลน์ ที่ไม่จำากัดเฉพาะในช้ันเรียน โดยที่
ทั้งครูและนักเรียน สามารถแชร์เนื้อหา องค์ความ
รู้ ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านเครื่องมือออนไลน์
ต่างๆ เกิดเป็นสื่อสังคมระหว่างครูกับนักเรียนที่
จะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆ กัน เกิดการเรียนรู้
แบบ “Real-time”

1.5 พัฒนาการสอนโดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวิชาชพี (Professional Learn-
ing Community: PLC) โดยการร่วมมอืรว่มใจกนั
ของคร ูผูบ้ริหารโรงเรยีน และหนว่ยงานการศกึษา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ครูมีการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.6 จากปัญหาที่พบว่า ครูมีปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดยครูยึดหลักการสอน
ที่ยึดถือแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง จึงเป็นส่ิงท่ีสถาบันครู ควรผลิตครูท่ีมี
องคค์วามรูร้อบดา้น มทีกัษะปฏบิตัแิละมคีณุภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอน คำานึงถึงหลักสูตร
แบบบูรณาการ สามารถบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมที่หลากหลายสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ก่อให้เกิดเป็นหลักสูตรสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน

1.7 ในงานวิจัยนี้มี 3 โครงการ 10 
กิจกรรม แต่โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ยังมีอีกหลากหลายแนวทาง ที่นำาเสนอ
ไว้ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในการ
พัฒนาควรริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม
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ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธ์ิควรส่ง
เสริมให้ครูนำากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมไปใช้ในการทำาวิจัยในโรงเรียนด้วยเพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนือ่งและยัง่ยนืครอบคลุมทกุนักเรยีนทกุช่วงช้ัน

2.2 โรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิค์วรมกีาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
วจิยัเชงิปฏบัิติการแบบมส่ีวนรว่มกบัโรงเรยีนอืน่ๆ 
ท้ังในและนอกพืน้ทีเ่พ่ือใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งตอ่
เนือ่งและมกีารสง่เสรมิการคดิสรา้งสรรค์ใหเ้กดิขึน้
กับผู้เรียนทุกคน

2.3 ศึกษานิเทศก์ควรใช้หลักการ ของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
เพื่อนิเทศการศึกษาด้วย เช่น การพัฒนาแนวคิด 

“การนิเทศด้วยหลักการ PAR” เพื่อพัฒนาเทคนิค
การนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับบทบาทของ
ศึกษานิเทศก์

2.4 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรมีการส่งเสริมให้
โรงเรยีนในสงักดันำากระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการทำาวิจัยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

2.5 กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาให้สถานศึกษาทุกสังกัดส่ง
เสรมินำากระบวนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่น
ร่วมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิด
การพัฒนาอย่างกว้างขวางต่อไป
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