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ABSTRACT 
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 This dissertation aims to study the results of development, changing, 
learning and new knowledge from the development of learning management process 
for creative thinking of student in Bannafai-Napoe School, Banfang District Khon Kaen 
Province. Participatory Action Research was conducted under 2 circles including 10 
steps with 11 participants from November 1, 2016 to September 30, 2017.  
 The results of research were found that: the problems were:- the 
development of teachers discontinued, the teachers taught by using traditional 
methods, the child-center was not used, the teachers were lack of skill for learning 
management process by using creative thinking process for variety learning, the 
school failed the criteria of assessment standards assessed by the Office of 
Educational Assessment and Assurance (Public Organization). After 3 projects were 
conducted:- the development project of teachers’ skill for learning management 
process for creative thinking, the development project of learning process for 
creative thinking of students and the development project of learners for creative 
thinking development. The results were found that: all projects were successful 
under the criteria. The expected Changes occurred, learning occurred through 
practicality at individual, group and school level. There was usefulness new 
knowledge for learning management process for creative thinking being appropriate 
for students in future. The usefulness new knowledge was: the teachers should 
change themselves from lecturers to be facilitators, creating inspiration for learning in 
various ways to the students, more encouraging the students to participate and 
express their interests, the students were self-learning, good relationship with 
teachers and friends, happy by using process skill of creative thinking for learning and 
collaborating, and motivated themselves to participate with lesson. 
Keywords: Participatory Action Research, Creative Thinking, Bannafai-Napoe School  



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมกรุณำอย่ำงยิ่งจำกจำกท่ำนพระครูธรรมำภิสมัย, ดร. 
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกำยแรงใจอบรมสั่งสอนเพ่ือคุณภำพของงำนวิจัย ท่ำนพระครู
สุธีจริยวัฒน์, ดร. ท่ำนรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์ สำรรัตนะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล สุวรรณ
น้อย อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอนให้ค ำปรึกษำและชี้แนะแนวทำงที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ด้วยควำมเอำใจใส่เป็นอย่ำงยิ่งและขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงยิ่งไว้ ณ 
โอกำสนี้ 
 ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ผู้สอน คณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำทุกท่ำน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ควำมรู้ ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนนำฝำยนำโพธิ์และคณะครูทุกท่ำน ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำ ให้ข้อมูลและให้ควำมช่วยเหลือในกำรลง
พ้ืนที่ในกำรท ำวิจัย 
 ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อค ำดี ศรีเรืองสุข คุณแม่ทองแดง ศรีเรืองสุข (บิดำ-มำรดำ) ที่
ได้ให้กำรอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่ำงดีคอยให้ก ำลังใจและสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีควำมอดทน พำกเพียรในกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองจนประสบควำมส ำเร็จในวันนี้ 
 ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และน้อง ๆ นักศึกษำปริญญำเอก รุ่นที่ 2 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏ
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน ทุกคนที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ก ำลังใจและช่วยเหลือให้ดุษฎีนิพนธ์
ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรทุกท่ำน พ่ี ๆ และเพ่ือน ๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1, นำยธนูเดช ศรีเรืองสุข, ด.ต.กฤษฎำวุธ ศรีเรืองสุข, นำยสมบัติ ศรีเรือง
สุข, นำยอ ำนำจ สงวนศรีพิสุทธิ์ ตลอดจนญำติ กัลยำณมิตรทุกคนที่คอยให้ก ำลังใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมำ คุณค่ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร ำลึกและบูชำ
พระคุณแก่บุพกำรีของผู้วิจัยและบูรพำจำรย์ ทุกท่ำนที่ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้และวำงรำกฐำน
กำรศึกษำให้กับผู้วิจัย 
 
 

อัจจชิญำ สงวนศรีพิสุทธิ์ 



สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย.............................................................................................. 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................... 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................... 
สารบัญ................................................................................................................ 
สารบัญตาราง..................................................................................................... 
สารบัญภาพ........................................................................................................ 

ง 
จ 
ฉ 
ช 
ฌ 
ญ 

บทที ่  

1 บทน า…………………….…………………………………………………………..…………... 1 

  1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา..................................................... 
 1.1.1  ความเป็นมาของการวิจัย................................................................ 
 1.1.2  ปัญหาการวิจัย................................................................................ 
 1.1.3  ความส าคัญของปัญหาการวิจัย....................................................... 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................ 
1.3  ค าถามการวิจัย........................................................................................... 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย.................................................................................. 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................... 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................... 

1 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง…………………………………………………..…….……….. 10 

  2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อความคิดสร้างสรรค์………………..……...................................................... 

2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 กับการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์……………………………………………....... 
2.3  การศึกษาในศตวรรษที่ 21......................................................................... 
2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research)................................................................................................ 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง…………………………………………………………...….............. 
2.6  บริบทโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์………………………………………..….............. 
2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย ................................................................................ 

 
11 

 
61 
64 

 
76 

100 
106 
109 

 



ซ 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
3 วิธีด าเนินการวิจัย……………………………………………………………………….……………… 111 

  3.1  วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย.................................................................... 
3.2  ระเบียบวิธีการวิจัย..................................................................................... 
 3.2.1  การออกแบบการวิจัย...................................................................... 
3.3  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง....................................................................... 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย............................................................................. 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล………………….……………......………………………..……… 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้..……….………………….…………………..……… 
3.7  พื้นที่ที่ด าเนินการวิจัย................................................................................. 
3.8  การเขียนรายงานการวิจัย………………………................................................. 

111 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
117 
117 

4 ผลการด าเนินการวิจัย……………………………………………………………….……… 118 

  4.1  วงจรที่ 1…………………………………………………………….…………………………… 
4.2  วงจรที่ 2……………………………………...……………………………………..…………. 

119 
170 

5 สรุป และอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ……………………………………….……………… 204 

  5.1  สรุปผลการวิจัย………………………………………...…………………………..………… 
5.2  การอภิปรายผล………..……………………….……………….…………………..……….. 
5.3  ข้อเสนอแนะ…………………………………….………….………………………..………… 

205 
215 
222 

 บรรณานุกรม……………………….……………………..……………….………….……….. 225 
 ภาคผนวก................................................................................................... 235 

  ภาคผนวก ก  เครื่องมือการวิจัย………………………………………………………………... 236 

  ภาคผนวก ข  รายช่ือผู้ร่วมวิจัย……………………………………………………………….... 246 

 ประวัติผู้วิจัย………………………………………………………………..………….………. 248 
 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
2.1 สรุปทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการ................................................ 44 
2.2 แสดงเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ Besemer & Traffinger................. 58 
2.3 แสดงเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์............................................................... 59 
2.4 การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่.................. 61 
4.1 การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ.............................................................. ........... 120 
4.2 แผนด าเนินงานเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม........................................... 123 
4.3 สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ....................................................... 126 
4.4 การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน (Planning) ......................................................... 127 
4.5 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558.............. 131 
4.6 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558................ 132 
4.7 ปัญหาของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์................................................................. 
 

133 
4.8 สรุปกิจกรรมที่จะด าเนินการพัฒนางานกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียน…………………………………………………………………………………………………… 
 

135 
4.9 เกณฑ์การประเมินส าหรับวัดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา................................. 137 

4.10 การแบ่งทีมรับผิดชอบโครงการ............................................................................. ...... 138 
4.11 ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมขั้นตอนการวางแผน.......................................................... 145 
4.12 ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting)....................................................... 147 
4.13 เครื่องมือการวิจัยที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน......................................... 148 
4.14 การจัดทีมงานโครงการเพ่ือน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ...................................... 149 
4.15 ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝาย

นาโพธิ์ ก่อนการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ……………………………………………….. 
 

150 
4.16 สรุปความต้องการในการจัดกิจกรรมเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน..................... 153 
4.17 การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต (Observing).......................................................... 156 
4.18 ผลการสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต......................................................... 163 
4.19 การด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflecting).................................................... 164 
4.20 สรุปการสะท้อนผลการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ............................................ 165 
4.21 สรุปผลการสะท้อนผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล....................................... 169 
4.22 การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผนใหม่....................................................................... 170 
4.23 ผลสรุปในภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1.................... 171 
4.24 สรุปผลการพิจารณาการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง......................................................... 172 
4.25 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหา................................. 175 
   



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
   
ตารางท่ี  หน้า 

4.26 การสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนการวางแผนใหม่.............................................. 177 
4.27 ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติใหม่............................................................... 178 
4.28 สรุปทีมงานด าเนินกิจกรรมในวงจรที่ 2....................................................................... 179 
4.29 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรมของนักเรียน (จ านวนคน) ......... 181 
4.30 การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่.......................................................................... 184 
4.31 ผลการสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต......................................................... 188 
4.32 สรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติ........................................................ 189 
4.33 สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2........................................................... 190 
4.34 ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝาย

นาโพธิ์ หลังการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ……………………………………………….. 
 

191 
4.35 ผลการสะท้อนผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล.............................................. 193 
4.36 สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.................... 195 
4.37 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์…………………………………………………………………………… 
 

198 
4.38 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง.................................... 199 
4.39 สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.............................. 201 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม................... 207 
5.2 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์…………………………………………………………………………… 
 

210 
5.3 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง.................................... 212 
5.4 สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.............................. 213 

 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
2.1 แบบจ ำลองโครงสร้ำงสมรรถภำพทำงสมองหรือแบบจ ำลองโครงสร้ำง 

ทำงสติปัญญำของ Guilford.................................................................................. ...... 
 

34 
2.2 กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ของ Torrance................................................ 36 
2.3 กำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรท ำงำนรำยบุคคล...................................... 38 
2.4 กำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรท ำงำนกลุ่ม............................................... 39 
2.5 แสดงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลำง..................................................... 67 
2.6 แสดงกระบวนกำรเรียนรู้ในยุคกำรผลิตแห่งศตวรรษที่ 21.......................................... 68 
2.7 แสดงทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21..................................................................................... 69 
2.8 แสดงตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ............................................................................. 74 
2.9 กำรเปรียบเทียบแนวคิดกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม.................................... 88 
2.10 กรอบแนวคิดกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมตำมทัศนะของวิโรจน์ สำรรัตนะ.. 91 
2.11 กรอบแนวคิดในกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้ำนนำฝำยนำโพธิ์ อ ำเภอบ้ำนฝำง 
จังหวัดขอนแก่น...........................................................................................................  

 
 

110 
4.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย...................................................... 118 
4.2 กิจกรรมสร้ำงควำมเป็นกันเอง.....................................................................................  121 
4.3 นำงอัจจชิญำ สงวนศรีพิสุทธิ์ วิทยำกร......................................................................... 121 
4.4 ทีมผู้ร่วมวิจัยเข้ำรับกำรอบรม...................................................................................... 122 
4.5 สภำพงำนที่ต้องกำรพัฒนำ..........................................................................................  134 
4.6 สภำพที่คำดหวังจำกกำรแก้ปัญหำ............................................................................... 137 
4.7 กำรประชุมก ำหนดเทคนิคและเครื่องมือวิจัย............................................................... 149 
4.8 กำรอบรมให้ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบคิดสร้ำงสรรค์............................................. 152 
4.9 กำรอบรมทักษะปฏิบัติกำรเขียนแผน.......................................................................... 152 

4.10 กิจกรรมกำรปั้นสร้ำงสรรค์...........................................................................................  154 
4.11 กิจกรรมกำรวำดสร้ำงสรรค์.........................................................................................  154 
4.12 กิจกรรมฝึกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์...................................................... 155 
4.13 กิจกรรมกำรฝึกท ำหนังสั้น...........................................................................................  155 
4.14 กำรร่วมรับประทำนอำหำร..........................................................................................  174 
4.15 แผนปฏิบัติกำรของขั้นตอนที่ 6...................................................................................  176 
4.16 กำรท ำเครื่องร่อนพลังยำง......................................................................... ................... 180 
4.17 กำรท ำรถพลังงำนยำง.................................................................................................. 180 
4.18 ควำมรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนจำกกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม...................... 203 
5.1 ควำมรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนจำกกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม...................... 215 

 



 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีน ้าพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตามพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเป็นอเนกประการ 
ยังผลให้คนในชาติเป็นคนมีคุณภาพสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม รู้จักใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยทรงตระหนักถึงความส้าคัญของการศึกษา ดังพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ความตอนหนึ่งว่า “...การให้การศึกษานั น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง 
คือการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด พร้อมทั งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ นในตัวบุคคล เพ่ือ
ช่วยให้เขาสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั งสามารถบ้าเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ือตน เพ่ือ
ส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ท้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะได้มุ่งท้างานเพ่ือ
วัตถุประสงค์นี ยิ่งกว่าสิ่งใด…” (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

 เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส้าคัญกับการศึกษามาก เพราะโลกใน
ยุคปัจจุบันได้วิวัฒนาการเข้าสู่สังคมแห่งความรู้และทักษะ เนื่องจากความเฟ่ืองฟูของระบบทุนนิยมที่
ท้าให้ผลตอบแทนต่อความรู้และทักษะเพ่ิมสูงขึ น ท้าให้เกิดปัญหาช่องว่างทางรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ น
ระหว่างผู้ที่มีทักษะความรู้สูงและผู้มีทักษะความรู้ต่้า ด้วยวิวัฒนาการดังกล่าวเป็นผลให้แต่ละประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาวการณ์ที่ เกิดขึ นในทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ สิ่งส้าคัญในการพัฒนาประเทศจึงขึ นอยู่กับการพัฒนา
คุณภาพของประชากร เพราะการด้ารงชีพของมนุษย์ต้องอาศัยการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นครรลองของการด้าเนินชีวิต ไม่ว่า
จะท้าการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน ดังนั นการพัฒนาคนสามารถท้าได้หลาย
รูปแบบ ที่ส้าคัญที่สุดคือการให้การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล ้า
น้าโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมผู้เรียน มี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ มีลักษณะที่พึงประสงค์ อัน
ประกอบด้วย การคิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
บูรณาการ และการคิดเชิงอนาคต (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าความส้าเร็จ
ของการพัฒนาขึ นอยู่กับคุณภาพของคน เพราะการศึกษาเป็นหัวใจส้าคัญของการพัฒนาคน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุก ๆ เรื่องในการพัฒนาประเทศ ดังนั น
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การศึกษาจึงเป็นสิ่งส้าคัญในการช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างเป็นสุขทันต่ อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ นตามยุคสมัย (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั งด้านจิตใจ 
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาการ 
วิชางาน และวิชาชีวิต เพ่ือให้สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองต่อ
หลักสูตร นโยบายและความต้องการของผู้เรียน ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ท้ากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนที่สนองความแตกต่างในความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการให้ประสบการณ์การเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง 
รวมทั งการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือที่เรียกว่า จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
2574) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บน
พื นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผน
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั งเชื่อมโยงการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค้านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554) ที่กล่าวถึงสิ่งจ้าเป็นในการจัด
การศึกษาในยุคปัจจุบันคือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking) เด็กและ
เยาวชนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทักษะ
การคิด (Thinking skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ โดยมีนักการศึกษาทั งในและต่างประเทศ เช่น Claxton Guy and 
Lucas Bill (นักการศึกษาชาวอังกฤษ) ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “Be Creative: Essential Steps to 
Revitalize Your Work and Life” และศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิรัญกิตติ 
(2542) นักการศึกษาชาวไทยซึ่งเห็นด้วยกันว่า ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ 
โรงเรียนจึงนับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส้าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนและผลผลิตก้าลังคนให้มีศักยภาพที่
จะช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้ 
นอกจากนี ยังจะช่วยขจัดปัญหาวิกฤตทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ อาทิ คุณภาพสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
คุณภาพของผู้เรียนที่มีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ผู้เรียนขาดกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั น จึงเป็นความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาที่ เกิดขึ นตั งแต่รากหญ้าของการจัดการศึกษา โดยลดความ
แตกต่างของการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ได้ 
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 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (2559) กล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจส้าคัญ
ของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท้าหน้าที่ต่าง  ๆ ที่เป็นเป็นรากฐานส้าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก้าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก้าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถี
ชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ น ผู้คนจ้านวนมาก หลากหลายเชื อชาติ ย้ายข้าม
ประเทศข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โลกการท้างาน ปรับเปลี่ยนจากการท้างานที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะ
เดียวกัน และท้างานในสายงานเดียวกัน จ้าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัด
การศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมขึ น รวมทั งต้องวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ นในอนาคต 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน มี
จุดมุ่งหมายส้าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการ
ศึกษาระหว่างกัน น้าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน (Single Market) เพ่ือรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 
และการรับรองระบบเทียบหน่วยกิตระหว่างกัน จะน้าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากร
ในภูมิภาคมากยิ่งขึ น ประเทศไทยจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาก้าลังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับ
อาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพ่ือการด้ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายความว่า เรียนรู้เพ่ือให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส้าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้อง
ให้ได้ทั งสาระวิชา และได้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส้าเร็จทั งด้านการท้างานและการด้าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนา
ก้าลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษา
ทั งระบบ (พ.ศ. 2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้ความส้าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจาก
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส้าคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือ
ความช้านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื อหา ตามต้ารา (Content) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ซึ่ง
องค์การยูเนสโก ได้แนะน้าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื นฐาน คือ ทักษะ
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือท้างาน คือ ทักษะพื นฐานใน
การท้างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การท้างาน
เป็ นที ม  และการสื่ อสาร และทั กษะเฉพาะอาชีพ  คือ  ทั กษะเบื องต้นของอาชีพที่ สน ใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ตามนโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั น พื นฐาน 
ปีงบประมาณ 2558 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกระดับทุกประเภท 
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นอกจากนี ยังได้ตระหนักถึงความส้าคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนตั งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงาน
อาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส้ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิต
ในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท้างาน (ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่ โลกแห่งการท้างาน หรือศึกษาต่อ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

 หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ (2559) กล่าวว่าในปัจจุบันส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย (Challenges) ในการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐานของ
ชาติ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินภายในประเทศ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของ
การศึกษาของประเทศไทยนั น มีบางส่วนที่ถือได้ว่าประสบความส้าเร็จ นั่นคือ  ระบบโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อดูผลการประเมินของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่าการกระจายของ
คะแนน PISA ปี 2012 เกือบจะไม่มีความแตกต่างจากนักเรียนในสหรัฐอเมริกา แต่นั่นไม่ใช่นักเรียน
จากทั่วประเทศ เพราะนักเรียนที่อ่ืน ๆ นอกกรุงเทพฯนั น ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่้ากว่ามาก เมื่อเป็นเช่นนี  
แสดงว่าการศึกษาของระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแบบ (Model) ที่ถือได้ว่าประสบ
ความส้าเร็จ แต่การจัดตัวแบบเช่นนั นไม่กระจายไปทั่วประเทศแต่กลับกระจุกตัวอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั น ถ้าระบบโรงเรียนไทยสามารถกระจายตัวแบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ทั่วถึงทั งประเทศ คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนก็จะสามารถยกระดับสูงขึ นได้ และรายงานในหลาย
แหล่งหลายวาระที่ผ่านมาก็ได้ชี บอกตัวแปรที่ส่งผลกระทบทั งทางบวกและทางลบไว้แล้ว แต่ในระบบ
โรงเรียนของไทย เมื่อพบว่าคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามที่หวัง หลักสูตรมักจะเป็นจ้าเลยที่หนึ่ง 
และการตอบสนองก็มักจะพุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนหลักสูตรเป็นอันดับแรก และที่ส้าคัญคือการเปลี่ยน
หลักสูตรที่ เกิดขึ นในอดีตคือการเปลี่ยนแปลงเนื อหาสาระ และการเปลี่ยนหนังสือเรียน โดย
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ยังคงเดิม และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทั นหัน โดยไม่ค้านึงว่าการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลก ถ้าไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาพอสมควรแบบที่เรียกว่า 
“วิวัฒนาการ” ก็มักจะมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ นในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

 การศึกษาวิจัยของ OECD ร่วมกับ Pearson’s Education (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่ท้าให้ระบบโรงเรียนประสบความเป็นเลิศ และ
ได้สรุปบทเรียนบรรทัดสุดท้าย (The Bottom Line Findings) ได้ดังนี  ไม่มีกระสุนวิเศษ (There are 
no magic bullets) ไม่มีการศึกษาที่สรุปได้ชัดเจนว่าตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดคือตัวที่ท้าให้ประสบ
ความส้าเร็จ การทุ่มเงินและงบประมาณลงในการศึกษาไม่สามารถสร้างผลผลิตที่ต้องการได้ 
การศึกษาต้องการระยะเวลาปรับตัวที่ยาวนาน และต้องใส่ใจทั งระบบ การปรับปรุงจึงจะเกิด ยกย่อง
ครู (Respect Teachers) ครูดี คือ หัวใจของการศึกษาคุณภาพสูง การจะหาครูดีหรือจะปรับครูให้
เป็นครูคุณภาพสูงไม่ใช่เรื่องเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนสูงเสมอไป แต่ครูดีต้องการเพียงการยกย่อง
ในวิชาชีพของตน และได้รับการเชิดชูเกียรติในสังคม ไม่ใช่ปฏิบัติเยี่ยงพนักงานเทคนิค หรือเครื่องจักร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องคอยตรวจสอบ วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Culture can be 
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Changed) วัฒนธรรมที่ล้อมรอบระบบการศึกษาสามารถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าตัวของ
ระบบเอง เช่น วัฒนธรรมการเคารพครู ความขยันท้างานหนักของเกาหลี และเวียดนาม การศึกษาจะ
ก้าวไกลได้ด้วยการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเชิงบวก และพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่
ส่งผลลบต่อการศึกษา พ่อแม่ไม่ใช่อุปสรรคหรือตัวช่วย (Parents are neither impediments to 
nor saviors of education) ความต้องการของพ่อแม่เพียงให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ดังนั น 
ระบบโรงเรียนจึงไม่ต้องน้าความต้องการของพ่อแม่มากดดันการท้างาน อีกทั งไม่ควรนับว่าการ
สนับสนุนจากพ่อแม่เป็นสิ่งจ้าเป็น โรงเรียนควรท้าเพียงการให้พ่อแม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนและท้างานร่วมกับพ่อแม่บ้างเป็นบางโอกาส การศึกษาเพ่ืออนาคต ไม่ใช่ปัจจุบัน (Educate 
for the future, not just the present) ขอเพียงระลึกรู้ว่าทักษะการท้างานในอนาคตจะไม่เหมือน
ทักษะในวันนี  ระบบการศึกษาต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะเตรียมคนอย่างไร จุดยุติ (End Point) การศึกษา
ของไทยถือว่ามีคุณภาพระดับเทียบเคียงนานาชาติได้ระดับหนึ่ง แต่การศึกษาที่มีคุณภาพนั นอยู่เพียง
ในกรุงเทพมหานครเท่านั น หากสามารถขยายตัวแบบการศึกษาในกรุงเทพมหานครออกไปใช้ทั่ว
ประเทศอาจท้าให้ผลการประเมินสูงขึ นได้ อนึ่ง PISA ได้ชี ถึงจุดอ่อนที่ระบบสามารถน้ามาพิจารณา
เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั งในด้านครู ทรัพยากรการศึกษา ความเท่าเทียมหรือความเป็น
ธรรมทางการศึกษา พร้อมทั งข้อเตือนใจว่ามีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา เพราะในการศึกษาไม่มี
กระสุนเดียวที่ยิงแล้วจอด การเปลี่ยนหลักสูตรอย่างเดียวจึงไม่ใช่ค้าตอบ แต่การศึกษาต้องปรับทุก
ประเด็นแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าอย่างสูงของการศึกษา การเคารพครู ความ
ขยันและการท้างานหนักก็เป็นองค์ประกอบของการยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกับ ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) กล่าวว่าหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้อง
วางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยแนวทาง
การด้าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั น โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด จะต้อง
วางแผนงานโครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั ง 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.1.1  ควำมเป็นมำของกำรวิจัย 
 เมื่อศึกษาถึงปัญหาจากข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน

บ้านนาฝายนาโพธิ์ ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขตพื นที่
การศึกษา และระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง (แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์, 2559) ทั งนี เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู โดยผู้วิจัยได้
ด้าเนินการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูทั งในระดับชั นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในช่วงเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่าครูยังใช้ระบบการเรียนการสอนที่มี
ครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค้าตอบด้วยตนเอง จากพฤติกรรมของ
นักเรียนสังเกตว่านักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเพ่ือนหรือครู และไม่ค่อยกล้าตอบ
ค้าถามว่าท้าไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั ง
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ครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและเน้นให้ผู้เรียนท่องจ้าประกอบกับการน้าเทคนิคใหม่ ๆ มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายขาดความยืดหยุ่น ท้าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาดล้าดับขั นตอน จึงท้าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) ได้ระบุ
ในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขั นพื นฐานของ
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ให้โรงเรียนเร่งปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่า งต่อเนื่องตาม
เจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยด้าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ รวมถึงการยึดกลุ่มความสามารถของผู้เรียนซึ่งควรได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 

 เห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความส้าคัญที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ นต่อผู้เรียน 
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างนิสัยที่ดี ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยพัฒนาด้านร่างกายและ
สติปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากทดลองความสามารถของตนเองต้องการใช้จินตนาการของ
ตนเองในเรื่องต่าง ๆ เกิดการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการ
น้าเสนอ ทักษะในการท้างานเป็นกลุ่มและทักษะในการบริหารเวลา ดังทัศนะของ ชนาธิป พรกุล 
(2543), สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544), อารี พันธ์มณี (2547), ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556), นิพาดา 
เทวกุล (2557), มนธิดา สีตะธนี (2558), Torrance (1964) และ Eisner (1976) ที่ผู้วิจัยได้น้าเสนอ
ไว้ในบทที่ 2 

 1.1.2  ปัญหำกำรวิจัย 
 จากปัญหาที่พบและหลักการของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้ เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทางสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม และยังได้พัฒนาทักษะที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในเนื อหาวิชา ซึ่งเกิดการแข่งขันกันอย่างสูงในปัจจุบัน จนท้าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคม ท้าให้เกิดปัญหาทางสถานบันในโครงสร้างของสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันทางศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ 
สถาบันทางสื่อมวลชน เป็นต้น 

 1.1.3  ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 ดังนั นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ที่ประกอบด้วยวงจรแบบเกลียวสว่าน 2 วงจร แต่ละวงจร
ประกอบด้วยขั นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน 
เพราะการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นพื นฐานในการพัฒนาบริบท
ทางการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ นต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้
ใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ส้าหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ อ้าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั นตอน 
กับผู้ร่วมวิจัยจ้านวน 11 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2560 
 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผลการด้าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ในขั นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการ
สะท้อนผล ใน 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร การด้าเนินการนั น 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้ใหม่อะไรบ้าง 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั งนี  มีขอบเขตของการวิจัยดังนี  
 1.4.1  การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
พัฒนาขึ นเป็นแนวคิดหลัก ด้าเนินการวิจัยในในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ที่มีปัญหากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 1.4.2  ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการ
วางแผน การน้าแผนไปปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยจึงก้าหนดค้าจ้ากัดความ
ส้าหรับศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั งนี   ดังนี  
 1.5.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning Management) หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยการเชื่อมโยงเนื อหา
สาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถน้าความรู้ 
ทักษะ และเจตคติไปสร้างงานแก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ด้วยตนเอง 
 1.5.2  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม 
เกิดความคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยมีการบูรณาการจากประสบการณ์ ความรู้ทั งหมดที่ผ่านมาท้า
ให้เกิดการเรียนรู้น้าไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี  1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 2) ความ
คล่องแคล่วในการคิด (Fluency) 3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) 4) ความละเอียดลออใน
การคิด (Elaboration) 
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 1.5.3  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ใน
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยบูรณาการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ประกอบด้วย 6 ขั นตอน ดังนี  1) ค้นพบปัญหา 2) เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 3) วิเคราะห์ข้อมูล 
4) ฟูมฟักความคิด 5) ความคิดกระจ่างชัด และ 6) ทดสอบความคิด 
 1.5.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศห้องเรียน 
การให้อิสระในความคิด และได้แสดงออกได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั งการสร้างสถานการณ์
ให้กับเด็กให้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ควรให้ก้าลังใจถ้าเด็กมีการถามตอบได้อย่างสร้ างสรรค์ 
และจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 1.5.5  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั ง
ทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมโดยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความ
เป็นอิสระในการเรียนรู้ 
 1.5.6 การบูรณาการความรู้ หมายถึง การผสมผสาน และการรวมกันในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลของความรู้หรือสิ่งใด  ๆ เข้าด้วยกันอย่างมี
ความสมเหตุสมผล แล้วก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ นกว่าเดิมสามารถน้าไปใช้เพ่ือพัฒนา
งานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยครั งนี  จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ ดังนี  
 1.6.1  ในเชิงวิชำกำร 
  1.6.1.1  เป็นการวิจัยที่ก่อให้ “บุคคล”เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ น ทั งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้
จากการกระท้า (Learning by Doing) 
  1.6.1.2  เป็นการวิจัยที่จะก่อให้เกิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลและ
ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์โดยใช้แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมาเป็นตัว
ด้าเนินการ 
  1.6.1.3  นักวิจัยหรือผู้บริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ น 
  1.6.1.4  ผู้วิจัยและนักพัฒนาจะได้เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ประสบการณ์ในการท้างาน
ร่วมกับสถานศึกษาอันก่อให้เกิดความเข้าใจสถานศึกษาได้ดีขึ นและเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง สถานศึกษาก็รู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจปฏิบัติการในที่สุดจะท้าให้เขา
รู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) รวมทั งเป็นเจ้าของกิจกรรมและโครงการที่ด้าเนินการด้วย 
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 1.6.2  ในด้ำนกำรน ำไปใช้ 
  1.6.2.1  บุคลากรในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน้า
ผลการวิจัยไปศึกษาทบทวนและด้าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  1.6.2.2  นักวิจัยหรือนักวิชาการหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้หลักความร่วมมือ เป็นตัวสอดแทรกเพ่ือการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือน้าเอาหลักการใหม่อ่ืน ๆ มาเป็นตัวสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาได้ 
  1.6.2.3  ครู บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทั งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท้าวิจัยของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เพ่ือ
น้าไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้ หรือเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของตนเองได้ 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หลักการและผลงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
ในการวิจัยเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิด
สร้างสรรค ์
 2.1.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.2  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.4  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.5  การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.6  การวัดและประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ 
2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับการเรียนรู้เพื่อ
ความคิดสร้างสรรค ์
2.3  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
 2.4.1  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4.2  แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4.3  องค์ประกอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4.4  หลักการและคุณลักษณะพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2.4.5  เทคนิคและวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
2.6  บริบทโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 



11 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิด
สร้างสรรค ์
 2.1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

 นักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลาย 
โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มใหญ ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มแรก ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง 
ความสามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหา ได้แก่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (อ้างถึงในสุคนธ์  สินทธพานนท์และ
คณะ, 2555) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาอย่าง
ลึกซึ้ง นอกเหนือไปจากล าดับขั้นของการคิดอย่างปกติเป็นลักษณะภายในของบุคคลที่คิดได้หลาย
แง่มุม เป็นความคิดริเริ่ม ว่องไว พรั่งพรูมากกว่าบุคคล มีความคิดคล่องแคล่วไม่ซ้ ากัน และเป็น
ความคิดละเอียดลออประณีต ประสมประสานกันเป็นผลิตผลใหม่ที่สมบูรณ์ ซึ่งคล้ายคลึงกับวิริยะ ฤา
ชัยพาณิชย์ (2558) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นการให้เด็กได้คิดค้นแก้ปัญหา และหา
ค าตอบเอง รู้จักคิดต่างที่สร้างมูลค่าด้วยการคิดต่างเชิงบวก วิธีการที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ต้องมี
หลายค าตอบ หลายวิธี ต้องไม่มีค าตอบที่ถูกท่ีสุด ต้องไม่มีค าตอบเดียว เพราะในโลกความเป็นจริงมัน
เป็นเช่นนั้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นมิติของความคิด คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่ตัดสินอะไรง่าย ๆ 
ซึ่งคล้ายกันกับ Guilford (1956) ที่ได้ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และได้แบ่งความหมายออกเป็น
2 ลักษณะ คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะอเนกนัย หมายถึง ความคิดคล่องแคล่ว เป็น
ความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหา และคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีค าตอบใน
ปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด ความคิดยืดหยุ่น นั่นคือความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
หลายประเภทและหลายทิศทาง เป็นความคิดริเริ่มที่บุคคลสามารถคิดหาสิ่งแปลกใหม่และเป็นค าตอบ
ที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน เป็นความคิดละเอียดลออ สามารถก าหนดรายละเอียดของความคิดเพ่ือบ่งบอกถึงวิธี
สร้างและการน าไปใช้ 2) ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะเอกนัย หมายถึง ความคิดที่น าไปสู่ค าตอบที่
ถูกต้องตามสภาพข้อมูลที่ก าหนดให้เพียงค าตอบเดียว เช่นเดียวกับ Edward de Bono (1982) ได้ให้
ความหมายว่าความสามารถในการคิดนอกกรอบ  (Lateral Thinking) เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ที่จะ
น ามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ แนวคิดและน าแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพ่ือให้สามารถใช้แก้ปัญหาที่
ต้องการได้และสอดคล้องกันกับ Torrance (อ้างถึงในสุคนธ์ สินทธพานนท์ และคณะ, 2555) ให้
ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกที่ไวต่อปัญหา 
หรือเป็นความสามารถของมนุษย์ในการคิดแก้ปัญหาในความคิดที่ลึกซึ้งนอกเหนือไปจากล าดับ
ขั้นตอนของการคิดอย่างปกติธรรมดาเป็นลักษณะภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่หลายมุม
ผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 กลุ่มที่สอง ได้กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึงความสามารถในการคิดเชิงบวกในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประกอบด้วยอารี รังสินันท์
(2527) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิด จินตนาการประยุกต์ที่สามารถน าไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นความคิดลักษณะที่คนอ่ืนคาดไม่ถึงหรือมองข้าม 
เป็นความคิดหลากหลาย คิดกว้างไกล เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการผสมผสาน
เชื่อมโยงกับความคิดใหม่ ๆ ที่แก้ปัญหาหรือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคม คล้ายกับ
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สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537) ได้สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่
แปลกใหม่และมีคุณค่ากล่าวคือใช้ได้โดยคนยอมรับ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์คือ การเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งของหรือความคิดที่มีความแตกต่างกันมาเข้า
ด้วยกัน ความคิดสร้างสรรค์เชิงบุคคล บุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่แปลกเป็นตังของตัวเอง เป็นผู้ที่มี
ความคิดคล่องมีความยืดหยุ่น และสามารถให้รายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได้ คล้ายกันกับ Harris 
(1998) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) an Ability ความคิดสร้างสรรค์
คือ ความสามารถในจิตนาการ หรือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ความสามารถใน
การสร้างสรรค์จากสิ่งที่ไม่มีอะไร แต่เป็นความสามารถในการก่อให้เกิดความคิดใหม่โดยการรวมการ
เปลี่ยนแปลงหรือการน าความคิดเดิมมาประยุกต์ใช้อีกครั้ง 2) an Attitude ความคิดสร้างสรรค์ยัง
เป็นบุคลิกอีกด้วยเป็นความสามารถในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ มีมุมมองที่ยืดหยุ่น มี
นิสัยที่ร่าเริงการมองหาแนวทางใหม่ ๆ ส าหรับการส่งเสริมให้ดีขึ้น 3) Process คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ จะท างานหนักและต่อเนื่องในการส่งเสริมความคิดให้ดีขึ้น และการแก้ไขปัญหาโดยท าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขทีละเล็กละน้อยและท าด้วยความประณีตในผลงานของพวกเขา และสอดคล้องกับ 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2546) ได้สรุปความหมายความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ไว้ว่า เป็น
ความสามารถรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ความคิดของตนเอง สามารถคิดนอก
รอบได้ มีผลงานการคิด มีลักษณะที่คิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี (Positive Thinking) คิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ (Creative Thinking) ผลงานการคิดสร้างสรรค์จึงต้องเป็นสิ่งใหม่ ๆ เป็นต้นแบบแหวกวงล้อม
เดิม ๆ ไม่เหมือนใครใช้การได้มีความเหมาะสมมีเหตุผลที่ยอมรับได้เป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า
สามารถใช้แก้ปัญหาได้ มิใช่จิตนาการเพ้อฝัน 

 กลุ่มที่สาม ได้กล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดเป็นแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้แก่ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา (2532) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป
และความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิดความคิดยืดหยุ่นและความริเริ่มได้ 
คล้ายคลึงกับกรมวิชาการ (2546) ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ คือเป็นความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความคิดใหม่ที่มีความ
ต่อเนื่องกันไปและความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและ
ความคิดที่เป็นของตนเองโยเฉพาะความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยากแก่
การให้ค าจ ากัดความที่แน่นอนตายตัว ถ้าพิจารณาในเชิงผลงาน ผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่แปลกใหม่ 
และมีคุณค่า กล่าวคือสามารถน าไปใช้ได้ มีคนยอมรับ แต่ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิง
กระบวนการ คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของสิ่งของ หรือความคิดที่มีความแตกต่างกันมาก เข้า
ด้วยกัน ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิงบุคคลนั้น บุคคลนั้นต้องเป็นคนที่มีความแปลก เป็นตัวของ
ตัวเอง เป็นผู้มีความคล่อง ความยืดหยุ่น และสามารถให้รายละเอียดในความคิดนั้น ๆ คล้ายกับ 
เนาวนิตย์ สงคราม (2556) ได้กล่าวถึงความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิดของมนุษย์ที่
เกิดขึ้นใหม่จากการคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมรวมกับประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงกันจน
สามารถสร้างแนวคิดใหม่ออกมาเช่นเดียวกับ Drecdahl (1964 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 
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2546) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดผลิตผลงาน 
หรือสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจากการรวบรวมความรู้
ต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ แล้วเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และสิ่งที่ เกิดขึ้นใหม่นี้ไม่
จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงอาจออกมาในรูปของการผลิตผลงานทางศิลปะ วรรณคดี
วิทยาศาสตร์หรือเป็นเพียงขบวนการหรือวิธีการเท่านั้นก็ได้ซึ่งสอดคล้องกับ Wallach and Kogan 
(1966) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความคิดโยงสัมพันธ์ (Association) คนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ คือ คนที่สามารถจะคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ 
 สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองที่
คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เกิดความคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยมีการบูรณาการจากประสบการณ์ 
ความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมาท าให้เกิดการเรียนรู้น าไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น และแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้
คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ คือ 
  1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
  2) ความว่องไวหรือความพรั่งพรู ปริมาณการคิดพรั่งพรูออกมามากกว่าบุคคลอื่น 
  3) ความคล่องตัว เป็นชนิดของความคิดพรั่งพรูออกมามากกว่าบุคคลอ่ืน 
  4) ความละเอียดลออประณีต คือ ความคิดที่แสดงออกมานั้นละเอียดลออสามารถที่จะ
น ามาท าให้สมบูรณ์และประณีตต่อไป 
  5) การสังเคราะห์ คือ การรวบรวมสิ่งที่คิดได้มาท าให้มีความหมายและน ามาพัฒนา
ต่อไปให้สมบูรณ์เป็นจริงได้ 

 อารี รังสินันท์ (2527) อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้โดยสรุปดังนี้ 
  1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างความคิดธรรมดาหรือ
ความคิดง่าย ๆ ความคิดริเริ่มที่เรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ความคิดริเริ่มเป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นความคิดที่จ าเป็นต้องอาศัยจินตนาการ
ผสมกับเหตุผลแล้วหาทางท าให้เกิดผลงาน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้ง
กับทดลอง ทดสอบความคิดนั้นอยู่เสมอ 
  2) ความคล่องตัว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันเมื่อตอบปัญหาเรื่องเดียวกัน
ความคล่องในการคิดนี้มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี และต้องการน าวิธีการเหล่านั้นมา
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้อง 
  3) ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภท หรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
   (3.1) ความคิดยืดหยุ่น ที่เกิดขึ้นทันที เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระให้ได้
ค าตอบหลายแนวทางในขณะที่คนทั่วไปจะคิดได้แนวทางเดียว 
   (3.2) ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง เป็นความสามารถในการดัดแปลงของสิ่ง
เดียวให้เกิดประโยชน์หลายด้าน 
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  4) ความคิดละเอียดลออ เป็นลักษณะของความพยายามในการใช้ความคิดและประสาน
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 
 อารี พันธ์มณี (2540) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้
กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 
Thinking) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดริเริ่มหมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่
แตกต่างจากความคิดธรรมดาหรือที่เรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
สังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ 
  2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณท่ีมากในเวลาที่จ ากัด แบ่งออกเป็น 
   (1) ความคิดคล่องตัวทางด้วยถ้อยค า (Word Fluency) ซึ่งเป็นความสามารถใช้
ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง 
   (2) ความคิดคล่องตัวทางด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถที่หาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
   (3) ความคล่องตัวทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความ 
สามารถในการใช้วลีหรือประโยค สามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคที่
ต้องการ 
   (4) ความคล่องตัวในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่
ต้องการภายในเวลาที่ก าหนดความคล่องในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหา เพราะในการ
แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะ
พบวิธีการที่ถูกต้องตามท่ีต้องการ 
  3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึง เป็นความสามารถท่ีของบุคคลในการ
คิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น 
   (1) ความยืดหยุ่นที่ เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility)เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคิดให้ได้หลายอย่างมีอิสระ 

   (2) ค วาม ยื ด ห ยุ่ น ท า งด้ าน ก ารดั ด แ ป ล ง  (Adaptive Flexibility) ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถ ที่ได้จากการคิดที่หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ 
 ทองเลิศ บุญเชิด (2541) กล่าวถึงลักษณะความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยความคิดหลาย 
ๆ ลักษณะ เช่น ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่นก็ตาม แต่ความคิดละเอียดลออจะ
ขาดเสียไม่ได้หากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้ว ก็อาจจะท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตในทาง
สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ และจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่เรามุ่งเน้นผลผลิตสร้างสรรค์
เป็นส าคัญด้วย พัฒนาการของความคิดละเอียดลออนั้น จะพบว่าบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนสูงจะมี
การสังเกตสูงตามไปด้วยและเด็กผู้หญิงมักจะมีความละเอียดลออสูงกว่าเด็กผู้ชายในขณะที่มีอายุ
เท่ากันความคิดละเอียดลออนี้จะขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนอีกด้วย กล่าวคือยิ่งอายุมากเท่าไรยิ่งมี
ความละเอียดลออมากขึ้นเท่านั้น 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้แบ่งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะคือ
  1) ความคิดริเริ่ม (Originality) คือลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
เดิมประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ ากับของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
  2) ความคล่องในการคิด (Fluency) คือความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด เช่น ให้ผู้เรียนวาดภาพต่อเติมรูปที่ก าหนดให้
ได้มากทีสุ่ดในเวลา 10 นาท ี
  3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) คือความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น ให้ผู้เรียนน าขวดพลาสติกที่เหลือ
น าไปใช้ท าอะไรเกิดประโยชน์ได้บ้าง 
  4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแต่งหรือ
ขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552) สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
ได้แก่ 
  1) ความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับความคิดของอ่ืน  
  2) ความคิดคล่องแคล่ว เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบได้รวดเร็ว และได้
ปริมาณมากในเวลาจ ากัด 
  3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภท 
หลายทิศทาง 
  4) ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถในการคิดในรายละเอียด เพ่ือขยายความคิด
ครั้งแรกให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2546) ได้สรุปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มี 6 ลักษณะ
ประกอบด้วย 
  1) จินตนาการ (Imagination) เป็นความคิดในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นและอาจ
เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแต่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้  หรืออย่างน้อยก็จะเป็นพ้ืนฐานของการคิด
เริ่มต้นในความคิดเพ่ือสร้างผลงานต่าง ๆ ขึ้นมาซึ่งจ าเป็นความคิดแบบอ่ืน ๆ มาสานต่อความคิด จิต
นาการ จึงน าไปสู่การค้นพบหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้เราจึงต้องฝึกให้มีการสร้างความฝันหรือจิต
นาการให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยโดยปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติและพฤติกรรมต่าง ๆ ทีส่่งเสริมการคิดจิตนา
การ เช่น 
   (1) เลิกคิดว่าการจิตนาการเป็นเรื่องเล่น ๆ ไร้สาระ หรือเป็นเรื่องของเด็ก ๆ 
   (2) ฝึกคิดจิตนาการนึกฝันในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอไม่
เลียนแบบความคิดของคนอ่ืน ทั้งนี้  ผลแห่งความส าเร็จของการคิดจินตนาการอาจต้องใช้เวลา
ยาวนานจงต้องฝึกท าบ่อย ๆ และท าไปเรื่อย ๆ 
   (3) คบหาสามาคมกับคนอ่ืนให้มาก ๆ โดยการรับฟัง พูด อ่าน เขียนรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับคนอ่ืนให้มาก โดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
และขยายโลกทัศน์ให้มากขึ้น 



16 

   (4) ฝึกทักษะการคิดจิตนาการ แก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ  
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์หรือด าเนินงานใหม่ ๆ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการบันทึกความคิดดี ๆ 
ที่ผุดขึ้นมาไว้ 
   (5) พยายามสร้างฝันของตนเองให้เป็นความจริงให้ได้ เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ ไป
จนถึงเรื่องใหญ ่ๆ 
  2) คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็ว (Ideational Fluency) เป็นการคิดที่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถสังเกตเห็น รับรู้ และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วที่สุด เป็นการหาค าตอบ
ได้มาก ๆ ได้จ านวนความคิดเยอะ ๆ โดยใช้เวลาน้อย ๆ ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) 
เป็นการสร้างความคิดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคิดได้ทันที ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน แบ่งออกเป็น 
   (1) ความคิดคล่องแคล่วในด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใช้ 
ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วหลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้และไม่ซ้ าแบบผู้อ่ืน 
   (2) ความคิดคล่องด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็นความสามารถ
คิดหาถ้อยค าหรือสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ในเวลาที่ก าหนด 
   (3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความคิดที่สามารถน าเอาความคิดริเริ่มนั้นมาแสดงออกให้เห็นเป็นรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว เช่น
สามารถในการใช้วลีเป็นประโยคหรือความสามารถที่จ าน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ 
  3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) บางทีเรียก คิดกว้าง หรือ คิดหลากหลายเป็นการคิดได้
ไกลหลายทิศทางหลายแง่มุม หลายรูปแบบในค าถามเดียวสามารถมีค าตอบหลายอย่าง สามารถจัด
หมวดหมู่ของความคิดได้มากและมีหลักเกณฑ์ ซึ่งเน้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของความคิด จึง
จะเป็นพื้นฐานในการได้ความคิดดี ๆ มีคุณภาพแบ่งออกเป็น 
   (1) ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่
ได้คิดได้หลายอย่างอิสระ เช่นคนที่มีความยืดหยุ่น ประเภทนี้  จะนึกประโยชน์ของก้อนหินว่ามี
อะไรบ้างได้หลายอย่าง ในขณะที่คนคิดไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่าง
เทา่นั้น 
   (2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านดัดแปลง (Adaptive Flexibility) คนที่มีความคิดนี้จะ
ได้ค าตอบไม่ซ้ ากัน เช่น ถ้าถามว่าแก้วน้ านอกจากใช้ใส่น้ าดื่มแล้วเอาไปท าอะไรได้อีกก็จะได้ค าตอบใน
แง่มุมอ่ืน เช่นท าแจกันดอกไม้ใส่เหรียญ เป็นเครื่องดนตรี ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
  4) คิดริ เริ่ม (Original) เป็นความสามารถในการค้นพบสิ่งแปลก  ๆ ใหม่ ๆ เป็น
ความสามารถในการคิดที่ต่างจากคนอื่น ต่างจากธรรมดาต่างจากที่เคยเป็นเป็นความคิดที่ไม่เคยมีใคร
คิดมาก่อน คนอื่นคิดไม่ถึง หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากของเดิมบางทีการคิดง่าย ๆ
พ้ืน ๆ ที่แปลกใหม่ ก็อาจเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ผู้ที่มีความคิดริเริ่มมีลักษณะดังนี้ 
   (1) เป็นผู้มีความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่มาเติมเต็ม ซึ่งแตกต่างออกไปความคิดเดิม ๆ 
อันจะน าไปสู่ความคิดใหม่ ๆ สามารถขยายความคิดเดิม ๆ ได้มากขึ้นจึงควรฝึกฝนให้คิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิม 
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   (2) เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าลองกล้าเสี่ยง กล้าแสดงออกไม่
หวาดกลัวต่อความล้มเหลว ไม่แน่นอน เตรียมตัวที่จะเผชิญกับความคลุมเครือและไม่ชัดเจน ซึ่งเป็น
บุคลิกภาพที่ครูต้องปลูกฝังให้กับเด็ก 
   (3) เป็นผู้มีการลงมือปฏิบัติงานเพ่ือสร้างผลงานออกมาโดยไม่สนใจว่างานนั้นจะดี
หรือไม่ แต่สนใจจะสร้างผลงานออกมาตามความคิดจิตนาการความพึงพอใจ ความต้องการของตนเอง 
เป็นความคิดที่มีอิสระปราศจากสิ่งบังคับ 
  5) คิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดสวยงาม ละเอียดลออเป็น
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็นและยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย มีความคิดสวยงาน ประณีต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้านหากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้วก็ไม่อาจท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตสร้างสรรค์
ขึ้นมาได้ ความละเอียดลออในการคิดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ เช่น เพศ อายุ 
ประสบการณ์ และความสามารถด้วย ผู้มีอายุมากจะมีความละเอียดลออในการคิดมากกว่าผู้มีอายุ
น้อย เด็กหญิงจะมีความละเอียดมากกว่าเด็กชายและเด็กที่มีความสามารถสูงทางด้านความ
ละเอียดลออจะเป็นเด็กท่ีมีความสามารถทางด้านความสังเกตสูงด้วย การฝึกมองเห็นรายละเอียดของ
สิ่งต่าง ๆ เป็นการน าความคิดในรายละเอียดเพ่ือที่น ามาเพ่ิมเติมเสริมแต่งความคิดครั้งแรก ให้ได้
ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการต่อเติมเสริมแต่งและตัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมออกไป เช่น 
ต่อเติมเส้นให้เป็นภาพ บรรยายภาพต่อเติมวงกลมเป็นภาพ ต่อเติมเรื่องราวต่อเติมประโยค ต่อเติมค า
กลอนรวมทั้งขจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไป 
  6) การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การรวม การผสมผสานการน าเอาสิ่งเดิมๆ มา
ประยุกต์และมาผสมผสานให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ให้รูปทรงมา 4 รูป แล้วน ารูปทรงมาต่อกันเป็น
ภาพใหม่ ให้ค ามา 5 ค าให้เขียนเรื่องโดยให้อุปกรณ์มา3อย่าง แล้วให้แต่งและเล่นบทละครตามที่
ก าหนด เป็นต้น 
 Torrance (1965) แบ่งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี
โครงสร้างทางปัญญาของ Guilford ซึ่งได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่
คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือที่ เรียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย  
(Divergent Thinking) ซ่ึง Torrance ได้น ามาศึกษาถึงองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้ 
  1) ความคิดริเริ่มหมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา
ความคิดริเริ่มเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นเป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิดกล้าลองเพ่ือทดสอบความคิดของตน
บ่อยครั้งต้องอาศัยความคิดจินตนาการหรือที่เรียกว่าความคิดจินตนาการประยุกต์คือไม่ใช่คิ ดเพียง
อย่างเดียวแต่จ าเป็นต้องคิดสร้างสรรค์และหาทางท าให้เกิดผลงานด้วยความคิดริเริ่มนั้นสามารถ
อธิบายได้ตามลักษณะดังนี้คือ 
   (1) ลักษณะทางกระบวนการคือเป็นกระบวนการคิดและสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับของเดิม 
   (2) ลักษณะของบุคคลคือบุคคลที่มีความคิดริเริ่มจะเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเองเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าลองกล้าแสดงออกไม่ขลาดกลัวต่อความไม่แน่นอนหรือคลุมเครือ
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แต่เต็มใจและยินดีที่จะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณ์ดังกล่าวบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีด้วย 
   (3) ลักษณะทางผลิตผลผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มจึงเป็นงานที่แปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนมีคุณค่าท้ังต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมคุณค่าของงานจึงมีตั้งแต่ระดับ
ต้นเช่นผลงานที่เกิดจากความต้องการแสดงความคิดอย่างอิสระซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของตนเองท าเพ่ือ
สนองความต้องการของตนเองโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของงานและค่อย  ๆ พัฒนาขึ้นโดยเพ่ิมทักษะ
บางอย่างต่อมาจึงเป็นขั้นงานประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดค้นใหม่ไม่ซ้ ากับใครนอกจากนั้นก็พัฒนางาน
ประดิษฐ์ให้ดีขึ้นจนเป็นขั้นสูงสุด 
  2) ความคล่องในการคิดหมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้ อย่าง
คล่องแคล่วรวดเร็วและมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัดความคิดคล่องสามารถแบ่งได้เป็น  4 
ลักษณะได้แก่ 
   (1) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค าซึ่งเป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค าอย่าง
คล่องแคล่วนั่นเอง 
   (2) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์เป็นความสามารถที่คิดหาถ้อยค าที่
เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
   (3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออกเป็นความสามารถในการใช้วลี หรือ
ประโยคคือความสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคที่ต้องการ 
   (4) ความคล่องแคล่วในการคิดเป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่
ก าหนดเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด
จึงจ าเป็นต้องคิดออกมาให้ได้มากหลายอย่างและแตกต่างกันแล้วจึงน าเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมา
พิจารณาแต่ละอย่างเปรียบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็นความคิดที่ดีที่สุด 
  3) ความยืดหยุ่นในการคิดหมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
หลายประเภทและหลายทิศทางแบ่งออกเป็น 
   (1) ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันทีเป็นความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายอย่าง
อย่างอิสระ 
   (2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลงเป็นความสามารถที่จะคิดได้หลากหลาย
และสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ 
  4) ความคิดละเอียดลออคือความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแต่งหรือขยายความคิดหลัก
ให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นยิ่งในการสร้างผลงานที่มี
ความแปลกใหม่ให้ส าเร็จ Kneller กล่าวว่าความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในการสร้าง
ผลงานที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษให้ส าเร็จอย่างสร้างสรรค์ 
 Guilford (1967) เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่าง
ซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือที่เรียกว่า คิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งประกอบด้วย 
ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ดังรายละเอียด ดังนี้ 
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  1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร เป็น
ความคิดที่แปลกแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจจะมาจากความคิดที่มีอยู่ก่อน
แล้วแต่เราน ามาดัดแปลงเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่ใหม่ ดังนั้นความคิดจิตนาการกับการสร้างผลงานจึงเป็น
สิ่งที่คู่กันของความคิดริเริ่ม 
  2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ความคล่องแคล่วหรือคล่องตัวในการคิด
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือความสามารถที่จะคิดหาค าตอบที่เด่นชัดและ
ตรงประเด็นมากที่สุด ดังนั้น ความคิดคล่องตัว จึงเน้นในเรื่องของปริมาณความคิดความคิดยิ่งมี
ปริมาณมากเท่าไร ย่อมแสดงว่าผู้นั้นมีความคิดคล่องตัวมากเท่านั้น ความคิดที่คล่องตัวเป็นปริมาณ
ความคิดท่ีไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกันโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) ความคิดคล่องตัวทางด้วยถ้อยค า (Word Fluency) ซึ่งเป็นความสามารถใช้
ถ้อยค า 
   (2) ความคิดคล่องตัวทางด้านการโยงความส าพันธ์ (Associational Fluency) ที่จะ
คิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาก าหนด 
   (3 ) ความคล่ องตั วท างด้ านการแสดงออก  (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค คิดความสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ ว เพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ 
   (4) ความคล่องตัวในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถในการเลือก
ความคิดท่ีดีและเหมาะสมที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภทหลายทิศทางหลายรูปแบบในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นปริมาณของจ าพวกหรือกลุ่มของประเภทที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ
เช่นเดียวกันความคิดคล่องตัว คือเน้นในเรื่องของปริมาณที่เป็นประเภทใหญ่ ๆ ซึ่งแต่ละแขนงของ
ประเภทใหญ่ ๆ นั้นก็จะเป็นความคิดแบบคล่องตัวนั้นเอง ซึ่งความยืดหยุ่นเป็นตัวเสริมให้ความคิด
คล่องตัว มีความแปลกที่แตกต่างออกไปหลีกเลี่ยงการซ้ าซากจ าเจ เป็นการเพ่ิมคุณภาพของความคิด
ให้มากขึ้นด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์มากยิ่งข้ึนประเภทของความยืดหยุ่น แบ่งออกเป็น 
   (1) ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ี
จะพยายามคิดให้ได้หลายอย่าง มีอิสระ เช่น คนที่มีความยืดหยุ่นในการคิดด้านนี้ คิดได้ว่าประโยชน์
ของก้อนหินมีอะไรบ้างหลายอย่าง ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือ
สองอย่างเท่านั้น 

   (2) ความยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหาที่มคีวามยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 

  4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิดเป็น
ขั้นตอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน ความคิดละเอียดลออจัดเป็นรายละเอียดที่
น ามาตกแต่งและขยายความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพัฒนาการของความคิดละเอียดลออนั้น
ขึ้นอยู่กับ 1) อายุ เด็กที่มีอายุมากจะมีความสามารถทางด้านนี้มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อย 2) เพศ 
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เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกว่าเด็กชายในด้านความคิดละเอียดลออ 3) การสังเกต เด็กที่มี
ความสามารถด้านการสังเกตสูงจะมีความสามารถด้านความคิดละเอียดลออสูงด้วย 
 Guilford and Hoepfner (1971) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ และ
พบว่าความคิดสร้างสรรค์มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
  2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) 
  3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) 
  4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
  5) ความไวต่อปัญหา (Sensitivity to Problem) 
  6) ความสามารถในการให้นิยามใหม่(Rendition) 
  7) ความซาบซึ้ง (Penetration) 
  8) ความสามารถในการท านาย (Prediction) 
 สรุปได้ว่ า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม 
(Originality) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความ
ละเอียดลออในการคิด (Elaboration) ซึ่งเป็นความคิดพ้ืนฐานที่น าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้หลาย
หมวดหมู่ หลายประเภท เกิดเป็นผลิตผลสร้างสรรค์ท่ีดีขึ้นได้ 
 2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ได้มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง
นี้แตกต่างออกไปดังนี้ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
  Bloom เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่ จะประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภท
ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน
คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational Objectives ได้จ าแนกจุดมุ่ งหมายการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  1.  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นสภาพทางด้านสมอง หรือสติปัญญาของบุคคลในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 ระดับ เรียงล าดับขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมจากขั้นต่ าสุดไปถึงขั้นสูงสุด ดังนี้ 
   1.1  ความรู้ ความจ า (Knowledge) หมายถึงความสามารถทางสมองในการทรง
ไว้หรือรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมองได้อย่างถูกต้องแม่นย า จ าแนกออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 
    1) ความรู้ในเรื่องเฉพาะ (Knowledge of Specifics) เป็นสมรรถภาพทาง
สมองขั้นต่ าที่จะเป็นพ้ืนฐานให้เกิดสมรรถภาพสมองขั้นสูงที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมต่อไป จ าแนก
เป็น 2 ข้อ คือ 



21 

     (1.1) ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสมารถในการบอกความหมายของค า และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นให้นิยามศัพท์ทางคณิตศาสตร์ได้ 
บอกความหมายของการวิจัยได้ เป็นต้น 
     (1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริงบางอย่าง (Knowledge of Specifics 
Facts) เป็นความสามารถในการบอกกฎ สูตร ทฤษฎีและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เช่นสามารถบอกสูตรการ
หาพื้นที่สามเหลี่ยมได้ บอกสาเหตุที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตามที่เรียนรู้มาได้ 
    2 ) ค วามรู้ ใน วิ ธี ด า เนิ น ก าร  (Knowledge of Ways and Means of 
Dealing with Specifics) เป็นความรู้ในเรื่องของวิธีการและการจัดระเบียบ จ าแนกเป็น 5 ลักษณะ 
คือ 
     (2.1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (Knowledge of Conventions) 
เป็นความสามารถในการบอกรูปแบบการปฏิบัติและแบบฟอร์มหรือระเบียบที่เหมาะสมในการปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ เช่น บอกลักษณะการแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้บอกแผนผัง
โคลงสี่สุภาพได้ เป็นต้น 
     (2.2) ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม (Knowledge of Trends and 
Sequence) เป็นความสามารถในการบอกขั้นตอนก่อนหลังและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ 
เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น บอกได้ว่าการขับรถยนต์ควรท าอะไรก่อนหลัง บอกแนวโน้ม
ของปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ในอนาคต เป็นต้น 
     (2.3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท (Knowledge of Classification and 
Categories) เป็นความสามารถในการจ าแนก จัดหมวดหมู่ ความเหมือนและความแตกต่างตาม
คุณลักษณะ คุณสมบัติและหน้าที่ของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่นสามารถจัด
ประเภทของอาหารจ าแนกตามคุณค่าอาหารได้ สามารถจัดหมวดหมู่ของวันตามเหตุการณ์ได้ เป็นต้น 
     (2.4) ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ (Knowledge of Criteria) เป็นความสามารถใน
การบอกเกณฑ์ หลักการในการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่าง  ๆ เช่น บอกได้ว่าอะไรเป็น
เครื่องชี้ว่าสารนั้นเป็นกรดหรือด่าง บอกได้ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นต้น 
     (2 .5 ) ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ วิ ธี ก าร  (Knowledge of Methodology) เป็ น
ความสามารถในการบอกเทคนิค กระบวนการและวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในอันที่จะให้ได้มาของ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น บอกวิธีเตรียมดินปลูกผักได้ บอกวิธีแก้สมการได้ เป็นต้น 
    3 ) ค ว า ม รู้ ร ว บ ย อ ด ใน เนื้ อ เรื่ อ ง  (Knowledge of Universal and 
Abstractions in a Field) เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อสรุปลักษณะของสิ่งต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
     (3.1) ความรู้ เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา (Knowledge of 
Principles and Generalizations) เป็นความรู้ในการสรุปใจความส าคัญของเรื่องและน าหลักหรือ
ความรู้ ที่ได้ไปอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น บอกได้ว่าการเกิดฝนตกเกิดจากอะไร 
จ านวนผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัดพิจารณาจากสิ่งใด เป็นต้น 
     (3.2) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (Knowledge of Theories and 
Structures) เป็นความสามารถในการน าหลักวิชาหลาย ๆ หลักวิชา ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มาสัมพันธ์
กันจนได้เป็นโครงสร้างของเนื้อความใหม่ในเรื่องเดียวกันได้ เช่น สามารถสรุปค าสอนของพุทธศาสนา
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ที่ได้เรียนรู้มาได้ บอกคุณสมบัติของเพศชายและเพศหญิงได้ บอกคุณสมบัติร่วมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ เป็นต้น 

  1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญของเรื่อง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเดิมออกมาเป็นภาษาของตนได้โดยที่ยังมีความหมาย
เหมือนเดิม พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกว่ามีความเข้าใจ มี 3 ลักษณะ คือ 

   1) การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการถอดความหมาย
จากภาษาหนึ่งหรือแบบฟอร์มหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอร์มหนึ่งซึ่งอาจแปลได้หลายลักษณะ 
ดังนี้     (1.1) แปลจากภาษาสามัญเป็นภาษาเทคนิคหรือจากภาษาเทคนิคเป็นภาษา
สามัญ    (1.2) แปลจากภาษาพูดเป็นภาษาเขียน 

    (1.3) แปลจากพฤติกรรม รูปภาพ ท่าทางเป็นข้อความหรือจากข้อความเป็น
พฤติกรรม รูปภาพและท่าทางตัวอย่างการแปลความเช่นแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
แปลความหมายจากค าสุภาษิต แปลความหมายจากแผนภูมิ เป็นต้น 

   2) การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการสรุปความการแปล
ความ มองภาพส่วนรวมมาเป็นใจความสั้น ๆ อย่างได้ใจความ เช่น อ่านเรื่องแล้วตีความหมายข้อคิดที่
แฝงอยู่ในเรื่องได้อ่านเรื่องแล้วค้นหาจุดมุ่งหมายของผู้แต่งได้ เป็นต้น 

   3) การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการเสริมแต่งหรือ
ขยายแนวความคิดให้กว้างไกลไปจากข้อมูลเดิมอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งต้องอาศัยการแปลความหมาย
และการตีความประกอบกันจึงจะสามารถขยายความหมายของเรื่องราวนั้นได้ เช่น อ่านเรื่องที่แต่งยัง
ไม่จบแล้วขยายความคิดได้ว่าตอนจบน่าจะเป็นอย่างไร คาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้ได้ 
เหตุการณ์นี้ควรเกิดในสถานที่เช่นไร เป็นต้น 
   1.3  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลักวิชาไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เคยพบเห็นมาก่อน เช่น 
การน าสูตรหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมไปใช้หาพ้ืนที่สามเหลี่ยมรูปใหม่ได้ การแก้ประโยคท่ีเขียนไวยากรณ์ผิดได้ 
เป็นต้น 
   1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ว่าเรื่องราวหรือสิ่งนั้น ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร อะไร
เป็นเหตุอะไรเป็นผลและที่เป็นไปอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
    1) วิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Elements) เป็นความสามารถในการ
ค้นหาจุดส าคัญหรือหัวใจของเรื่อง ค้นหาสาเหตุ ผลลัพธ์และจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องต่าง ๆ เช่น 
อ่านบทความแล้วบอกได้ว่าหัวใจส าคัญของเรื่องคืออะไร ค้นหาเหตุผลของเรื่องราวที่อ่านได้ เป็นต้น
    2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็นความสามารถ
ในการค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและการพาดพิงกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ว่ามีความ
เกี่ยวพันกัน ในลักษณะใด คล้อยตามกันหรือขัดแย้งกัน เกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นแยก
ข้อความที่ไม่จ าเป็นในค าถามได้ ค้นหาความสัมพันธ์ของเบญจศีลกับเบญจธรรมเป็นรายข้อได้ เป็นต้น 
    3) วิเคราะห์หลักการ (Analysis of or Generational Principles) เป็น
ความสามารถในการค้นหาว่า การที่โครงสร้างและระบบของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว และการกระท า
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ต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้เพราะยึดหลักการหรือแกนอะไรเป็นส าคัญ เช่น การที่กระติก
น้ าร้อนสามารถเก็บความร้อนไว้ได้เพราะยึดหลักการใด การท าสงครามปัจจุบันใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อ
เพราะยึดหลักการใด เป็นต้น 
   1.5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยต่าง 
ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือเป็นสิ่งใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง มีคุณลักษณะ โครงสร้างหรือหน้าที่ใหม่ที่แปลกแตกต่าง
ไปจากของเดิมแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 1) การสังเคราะห์ข้อความ (Production of Unique Communication) 
เป็นความสามารถในการสังเคราะห์ข้อความโดยสื่อหรือโดยการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ หา
ข้อยุติบางประการ เช่น สามารถแต่งเรื่องราวหรือบทกลอนได้โดยไม่ลอกเลียนใคร สามารถวาดภาพ
โดยอาศัยจินตนาการของตนเองได้ เป็นต้น 

  2) การสังเคราะห์แผนงาน (Production of Plan or Proposed set of 
Operation) เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางวางแผน ออกแบบเขียนโครงการหรือโครงการ
ต่าง ๆ ล่วงหน้าขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือจุดมุ่งหมายที่วงไว้ เช่น เขียนโครงการ
วิทยาศาสตร์ได้ วางแผนจัดกิจกรรมวันเด็กได้ เป็นต้น 

 3) การสั งเคราะห์ความสัมพั นธ์  (Production of a Set of Abstract 
Relations) เป็นความสามารถในการน าเอานามธรรมย่อย ๆ มาจัดระบบของข้อเท็จจริงหรือ
ส่วนประกอบมาผสมผสานให้เป็นสิ่งส าเร็จรูปหน่วยใหม่ที่แปลกไปจากเดิม เกิดเป็นเรื่องราวใหม่เป็น
ทฤษฎี กฎ สมมติฐานหรือสูตรขึ้น เช่น ให้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหาที่มีสาเหตุและผลของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้ เมื่อก าหนดข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขของเรื่องราวให้แล้วสมมติสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
สามารถหาข้อยุติหรือข้อสรุปของเรื่องนั้นในแง่มุมต่าง ๆ ได้ 
   1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสินหรือลง
สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของเนื้อหาและวิธีการต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานที่วางไว้ แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ 
    1) ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน (Judgment in Terms of Internal 
Evidence) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยใช้เนื้อหาสาระใน
เหตุการณ์นั้นเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เช่น อ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถตัดสินได้ว่าตัวละครใดเป็นคนดี 
เลวตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏนั้นการตัดสินพฤติกรรมของนักเรียนว่ากระท าถูกต้องหรือไม่ตามระเบียบ
ของโรงเรียนนั้น เป็นต้น 
    2) ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก (Judgment in Terms of External 
Criteria) เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ที่ไม่ได้ปรากฏตาม
เนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์นั้น ๆ แต่ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ตามหลักเหตุผลหรือ
เกณฑ์ที่สังคมหรือระเบียบประเพณีก าหนดไว้ก็ได้ เช่น การตัดสินพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นโดยใช้
เกณฑ์วัฒนธรรมไทยว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการตัดสินโดยใช้เกณฑ์จิตวิทยาวัยรุ่น 
การตัดสินคุณค่าของวิชาตามสภาพสังคมปัจจุบันว่ามีคุณค่าเพียงใดกับการเรียนในยุคปัจจุบัน เป็นต้น 
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  2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย 
  พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์และ
คุณธรรมของบุคคลซึ่งต้องอาศัยการสร้างหรือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจาก
พฤติกรรมขั้นแรก ที่ง่ายไปหาขั้นสุดท้ายที่ยาก ซึ่งมี 5 ระดับ คือ การรับรู้ การตอบสนอง การสร้าง
ค่านิยม การจัดระบบค่านิยมและการสร้างลักษณะนิสัย ดังนี้ 
   2.1 การรับรู้  (Receiving or Attending) เป็นขั้นที่บุคคลรู้สึกว่ามีสิ่ งเร้ามา
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมและจะเริ่มท าความรู้จักในสิ่งนั้น นั่นคือเริ่มสนใจ และเต็มใจ ในสิ่งนั้น 
พฤติกรรมขั้นนี้มีพฤติกรรมย่อย 3 ขั้น คือ 

 1) การท าความรู้จัก (Awareness) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มมีความรู้สึกว่ามีสิ่งเร้า
เข้ามาและยอมให้สิ่งเร้านั้นเข้ามาอยู่ในความสนใจของตน เช่น นักเรียนก าลังคุยกับเพ่ือนเห็นครูมอง
มาก็หยุดคุย นักเรียนเดินผ่านตลาดนัดคิดว่าน่าสนใจเหมือนกัน เป็นต้น 

 2) การเต็มใจที่จะรับรู้ (Willing to Receive) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้าที่มากระตุ้นกับสิ่งเร้าอ่ืน ๆ และเกิดความพอใจในสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เช่น 
นักเรียนหยิบสมุด หนังสือขึ้นมาวางบนโต๊ะเมื่อถึงเวลาเรียน นักเรียนเดินเข้าไปในตลาดนัด เป็นต้น 

 3) การเลือกรับสิ่งเร้าที่ต้องการ (Controlled or Selected Attention) 
เป็นการเลือกสรรที่จะสนหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งเร้าที่ตนเองพอใจหรือค้นหาด้วยตนเอง เช่น เลือกสิ่งของ
ที่ตนเองสนใจในตลาดนัด เป็นต้น 
   2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้านั้น
ด้วยความยินยอม เต็มใจ พฤติกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 3 ขั้น คือ 

 1) การยินยอมที่จะตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นการ
แสดงออกมาในลักษณะเชื่อฟังหรือยินยอม เช่น ครูให้ไปอบรมปฏิบัติธรรมก็ไปทั้ง ๆ ที่ไม่ค่อยสนใจ
เท่าไร เห็นป้ายหน้าห้องเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ ก็ไม่สูบ ทั้ง ๆ ที่อยากสูบ เป็นต้น 

 2) ความเต็มใจที่ จะตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นการ
ตอบสนองด้วยความเต็มใจ หรือเพ่ิมความสนใจในสิ่งเร้านั้นมากข้ึน เช่น ไปปฏิบัติธรรมด้วยความเต็ม
ใจเมื่อครูชวน ยินดีดับบุหรี่เมื่อเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครเห็น เป็นต้น 

 3) ความพึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นการ
แสดงให้เห็นลักษณะทางอารมณ์ในทางที่ชื่นชอบในสิ่งนั้นและพึงพอใจที่จะตอบสนอง เช่น รู้สึกดีใจที่
ไม่ปฏิเสธการไปปฏิบัติธรรม เมื่อไม่สูบบุหรี่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น 
   2.3 การเกิดค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นที่บุคคลเห็นคุณค่าของการตอบสนองสิ่งเร้า
หรือประสบการณ์แล้วกลายมาเป็นสิ่งที่ยึดถือของบุคคล ในโอกาสต่อไป ขั้นการเกิดค่านิยม
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 3 ขั้น คือ 

 1) การยอมรับในคุณค่า (Acceptance of Value) เป็นขั้นการมองเห็น
ความส าคัญและยอมรับว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า เช่น การไม่สูบบุหรี่ในสถานที่
ราชการเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสม การไม่ทิ้งเศษกระดาษบนถนนเพราะเห็นว่าควรทิ้งในถังขยะ 
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 2) การชื่นชอบในคุณค่า (Preference for a Value) เป็นขั้นการนิยม
ชมชอบในคุณค่าข้อหนึ่งด้วยความพึงพอใจ เช่น มีความพึงพอใจที่จะงดเว้นการสูบบุหรี่ในสถานที่
ราชการ มีความพอใจที่จะทิ้งขยะในถังขยะ เป็นต้น 

 3) การสร้างคุณค่า (Commitment or Conviction) เป็นขั้นที่บุคคลน าสิ่ง
นั้นมาปฏิบัติอยู่เสมออย่างคงเส้นคงวา จนเกิดการยอมรับเป็นค่านิยมของตนเองและแสดงออกมา
อย่างชัดเจนว่ายึดถือคุณค่าของสิ่งใด สนับสนุน ปกป้องคุณค่า ปฏิเสธคุณค่าที่ขัดแย้งและยังพยายาม
ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามค่านิยมของตนด้วย เช่น งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและตักเตือนผู้อ่ืนที่สูบ
บุหรี่ในสถานที่ราชการ ชักชวนผู้อ่ืนให้ทิ้งขยะในถังขยะ เป็นต้น 
   2.4 การจัดระบบคุณค่า (Organization) เป็นขั้นตอนที่บุคคลน าค่านิยมที่ตนเอง
สร้างไว้แล้วมาจัดระบบหรือหมวดหมู่ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านั้นและปรับสิ่งที่
ขัดแย้งกันเพ่ือน ามาสร้างเป็นค่านิยมส าหรับยึดถือปฏิบัติต่อไป เป็นขั้นเกิดการจัดระบบค่านิยม 
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 2 ขั้น คือ 
    1) การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า (Conceptualization of a 
Value) เป็นความสามารถของบุคคลที่จะสร้างแก่นสาระส าคัญของคุณค่าของสิ่งนั้น  ๆ จากการ
จัดระบบหมวดหมู่ของคุณค่าย่อย ๆ เช่น งดสูบบุหรี่ในที่ที่ไม่ควรสูบ เช่น สถานที่ราชการ ในห้อง
ประชุม อาคารเรียน โรงพยาบาลหรือทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ เช่น ถังขยะ หลุมที่เตรียมเผา เป็นต้น 
    2) การจัดค่านิยมให้เป็นระบบ (Organization of a Value System) เป็น
การน าเอาคุณค่าหลาย ๆ คุณค่ามาจัดระบบให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกลมกลืนกัน เพ่ือสร้างเป็น
ลักษณะภายในตนที่คงที่แน่นอน ลักษณะสุดท้ายของการจัดระบบค่านิยมนี้จะออกมาในลักษณะของ
ปรัชญาแห่งชีวิตหรืออุดมการณ์แห่งความคิด เช่น ชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการแบ่งปัน ชีวิตสร้างงานแล้วงาน
จะสร้างชีวิต การท าบุญสร้างพระพุทธรูปประจ าตัวเป็นมหากุศล เป็นต้น 
   2.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value Complex) เป็น
ขั้นการน าค่านิยมที่จัดระบบคุณค่าที่มีในตัวเข้าเป็นระบบที่ถาวรและท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมที่ยึดถือตลอดไป สม่ าเสมอจน
เกิดเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัวของแต่ละบุคคล การสร้างลักษณะนิสัยมี 2 ลักษณะ คือ 

 1) การสร้างลักษณะนิสัยชั่ วคราว (Generalized Set) เป็นการแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมบางตัวอย่างของบุคคลโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดตามมาในสถานการณ์
นั้น ๆ ด้วย เช่น การบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปเพราะเป็นมหากุศลแต่เนื่องจากยังเสียดายเงิน จึงท า
เป็นบางครั้งเท่านั้น เป็นต้น 

 2) การสร้างลักษณะนิสัยถาวร (Characterization) เป็นขั้นที่บุคคลแสดง
ลักษณะนิสัยที่แท้จริงออกมาอย่างสมบูรณ์ตามความเชื่อหรือเจตคติที่ได้มาเป็นปรัชญาชีวิตของตน ขั้น
นี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาคน เช่น นิสัยเรื่องความมีวินัยในตนเอง เกิดจากการเห็นคุณค่า
ของความมีวินัยในตนเองแล้วพยายามจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่ให้มีวินัยจนเป็นนิสัย เป็นต้น 
  3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
  พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่ต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ของ
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กล้ามเนื้อกับการท างานของระบบประสาทต่าง ๆ ในการท ากิจวัตรประจ าวัน เล่นกีฬา เล่นดนตรีหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ หากนักเรียนได้ฝึกฝน การท างานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทให้มีการประสาน
สัมพันธ์กันย่อมก่อให้เกิดความช านาญหรือทักษะในการปฏิบัติงาน การจ าแนกพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัยนี้มีหลายกลุ่มความคิด ในที่นี้จะน าเสนอ 2 แนวทาง ดังนี้ 
   3.1 แนวทางที่  1 แบ่งลักษณะของพฤติกรรมตามพัฒนาการด้านทักษะพิสัย
ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
    1) ขั้นเลียนแบบ (Imitating) เป็นขั้นเริ่มต้นการเรียนรู้ด้านทักษะของมนุษย์
โดยมีผู้ท าให้ดูและท าตามไปทีละขั้นและอาจมีการช่วยเหลือในขณะปฏิบัติ เช่น การจับดินสอเมื่อเริ่ม
หัดเขียนหนังสือ การเลียนเสียงตัวอักษรหรือค าต่าง ๆ เป็นต้น 
    2) การท าโดยยึดแบบ (Patterning) เป็นความสามารถในการปฏิบัติด้วย
ตนเองตามแบบที่ก าหนด แนวด าเนินการหรือค าชี้แจง ผู้ปฏิบัติอาจท าด้วยการลองผิดลองถูกด้วย
ตนเองอาจท าช้าและไม่ถูกต้องทีเดียวในตอนแรก เช่น การเต้นร า การผูกเชือก เป็นต้น 
    3) การท าด้วยความช านาญ (Mastering) เป็นความสามารถในการปฏิบัติได้
ด้วยความถูกต้องแม่นย าเหมาะสมกับเวลาโดย ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการชี้แจง ไม่มีการแนะน า ไม่มี
การท าให้ดูหรือไม่มีการให้ดูแบบใด ๆ เพียงแต่ก าหนดหัวเรื่องหรือวิธีการให้ว่าจะให้ท าอะไร โดยเน้น
ความถูกต้อง รวดเร็ว ความอดทน ความแน่นอน เช่น การพิมพ์ดีด การเล่นดนตรี เป็นต้น 
    4) การท าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (Applying) เป็นความสามารถในการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลาในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่
เคยท ามาแล้ว โดยไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีการแนะน าขั้นตอนหรือการปฏิบัติใด ๆ จากผู้อ่ืน โดยเน้น
การก าหนดทักษะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา การเลือกทักษะที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา มีความมั่นใจใน
การใช้ทักษะนั้นในยามจ าเป็นและการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง 
เช่น การจับลูกบอลในขณะที่มีการแข่งขันที่สนาม การถีบจักรเย็บผ้าขณะเย็บผ้า เป็นต้น 
    5) การแก้ปัญหาได้โดยฉับพลัน (Improvising) เป็นความสามารถในการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยฉับพลันซึ่งอาจเป็นการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขยาย 
ยืดหยุ่น เสนอ สอดแทรกสิ่งใหม่เข้าไปกับทักษะเดิมที่มีมาก่อน โดยเน้นการหาวิธีการปฏิบัติใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะใหม่ที่ต้องปฏิบัติในงานนั้น ๆ 
เช่น การแก้ไขตะเข็บเสื้อให้เข้ากับหุ่นผู้สวมใส่ การขับรถเลี่ยงเมื่อมีสิ่งกีดขวางกะทันหัน เป็นต้น 
   3.2 แนวทางท่ี 2 แบ่งลักษณะของพฤติกรรมในเรื่องทักษะการเคลื่อนไหว แบ่งเป็น      
4 ด้าน คือ 
    1) ทักษะการเคลื่อนไหวทั้ งร่างกาย (Gross Bodily Movement) เป็น
ความสามารถที่จะใช้อวัยวะบางส่วนที่ไม่ซับซ้อนในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว จ าแนกเป็น  
     1.1) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนบน 
     1.2) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนล่าง 
    2) ทักษะการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ประสาทรวม ๆ กัน เป็นความสามารถ ที่จะ
ใช้การประสานสัมพันธ์กันของระบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ จ าแนกเป็น 

  2.1) การเคลื่อนไหวของมือและนิ้ว 
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  2.2) การประสานระหว่างมือและตา 
  2.3) การประสานระหว่างมือ ตาและเท้า 
  2.4) การเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ ของมือ เท้า ตาและหู 

 3) ทั กษ ะการสื่ อสารโดยใช้ ท่ าท าง (Non-verbal Communication 
Behaviors) เป็นการแสดงออกเพ่ือสื่อความหมายกับคนอ่ืนด้วยวิธีดังนี้ 

  3.1) การแสดงสีหน้า 
  3.2) ท่าทาง 
  3.3) การเคลื่อนไหวทั้งร่างกาย 
 4) ทักษะพฤติกรรมทางด้านภาษา (Speech Behaviors) เป็นความสามารถ

ที่แสดงออกทางด้านภาษาด้วยวิธี ดังนี้ 
  4.1) การออกเสียง 
  4.2) การสร้างเสียงและค า 
  4.3) การเปล่งเสียง 
  4.4) การประสานระหว่างเสียงกับท่าทาง 

 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของบลูม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.พฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย  (Cognitive Domain) 2. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) และ 3 .
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  ทฤษฎีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) 
  Joyce & Weil (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2557) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์ (Synectics) นี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน ซึ่ง William J.J. Gordon 
และคณะ (1961) เป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยในตอนแรก Gordon ใช้ Synectics เพ่ือพัฒนากลุ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Group) ของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ต่อมา Gordon และคณะ จึงได้น ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนและ
เป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา 
  Gordon (1961) ได้เสนอสมมติฐานของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ไว้  
4 ประการ ซึ่งท้าทายแนวคิด (ความเชื่อเดิม) เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
  1. ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในกิจกรรมทั้ งหลายในชีวิตประจ าวันของ
คนเรา เมื่อกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ คนส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างงาน
ด้านศิลปะหรือดนตรีอันยิ่งใหญ่หรืองานประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ แต่ Gordon ยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นส่วนหนึ่งของงานในชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตส่วนตัวของคนเราทุกคน รูปแบบการสอนของ
เขาจึงใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจ
ผู้อื่นมากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึ้นด้วย 
  2. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ เราสามารถอธิบายได้ และเราสามารถฝึกฝน
ให้บุคคลมีระดับความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งแต่เดิมนั้นเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องลี้ลับ
ต้องมีมาแต่ก าเนิดเป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลและอาจถูกท าลายได้ ถ้ากระบวนการนี้ถูก
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เก็บกดไว้ลึกเกินไป Gordon กลับเชื่อว่า ถ้าบุคคลเข้าใจพ้ืนฐานของกระบวนการคิดสร้างสรรค์เขาก็
สามารถเรียนรู้และน าความเข้าใจนั้นไปเพ่ิมพูนระดับความคิดสร้างสรรค์ของเขาส าหรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม Gordon ให้ความเห็นว่า ความคิด
สร้างสรรค์สามารถเพ่ิมพูนได้โดยการวิเคราะห์ด้วยจิตส านึก (Conscious Analysis) ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลเข้าใจและสร้างกระบวนการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์เขาขึ้นมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในโรง เรียน
หรือที่ต่าง ๆ 
  3. ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในทุกสาขาวิชา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพราะจะใช้กระบวนการทางสติปัญญา ( Intellectual  
Process) เข้ามาเกี่ยวข้องในความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน ซึ่งแนวคิดนี้จะตรงข้ามกับแนวคิดทั่วไป  
กล่าวคือ หลายคนยังคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ยังจ ากัดอยู่เฉพาะด้านศิลปะเท่านั้น ส่วนงานด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นโดยทั่วไปมักคิดว่าเป็นงานประดิษฐ์ (Invention) 
  4. การคิดสร้างสรรค์แต่ละบุคคลหรือความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มบุคคลจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมาก ซึ่งต่างจากแนวคิดเดิมที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งเฉพาะตัว แบ่งปันกันไม่ได้
สภาวะของความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
  กระบวนการเฉพาะของซินเนคติกส์พัฒนามาจากสมมติฐานของจิตวิทยาความคิด
สร้างสรรค์ (Psychology Creativity) 3 ประการ ดังนี้ 
  1. โดยการฝึกฝน กระบวนการที่จะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างแจ่มชัดจน
กระบวนการดังกล่าวอยู่ในจิตส านึก (สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติ) แล้วเราสามารถเพ่ิม
ศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มโดยตรง  
  2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ส าคัญกว่าองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาการไร้เหตุผล
ส าคัญกว่าการมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาแบบแผนใหม่ ๆ ขึ้นมาในสมอง (New 
Mental Pattern) ความไร้เหตุผลอาจเปิดช่องไปสู่ภาวะของสมองที่เอ้ือต่อการเกิดความคิดใหม่ ๆ 
ภาวะไร้เหตุผลเป็นสิ่งแวดล้อมทางสมองที่ดีที่สุดส าหรับ การแสวงหาและขยายความคิด แต่ไม่ใช่ใช้
สภาวะตัดสินใจ Gordon ได้ลดคุณค่าของสติปัญญา เขาถือว่าความเป็นเหตุเป็นผลนั้นใช้ในการ
ตัดสินใจ และความสามารถในการตัดสินใจก็จ าเป็นต่อการสร้างความคิดในหลาย ๆ  ด้าน เขาเชื่อว่า
ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้กระบวนการทางอารมณ์ ซึ่งต้องใช้กระบวนการของความไร้เหตุผลนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมกระบวนการทางปัญญานั่นคือช่วยเพิ่มโอกาสที่จะผลิตแนวคิดใหม่ ๆ นั่นเอง 
  3. ความเข้าใจในบทบาทขององค์ประกอบทางอารมณ์และความไร้เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์กระบวนการไร้เหตุผลและ
ควบคุมโดยใช้การเปรียบเทียบ และความคล้ายคลึงกัน 
  Metaphoric Activity (กิจกรรมการเปรียบเทียบ) 
  ยุทธศาสตร์การคิดของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) อาศัย
กิจกรรมการเปรียบเทียบ (Metaphoric Activity) มาให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์จนกระบวนการดังกล่าวกลายเป็นกระบวนการที่อยู่ในจิตส านึก (Conscious Process) ของ
ผู้เรียน (สามารถน าไปใช้โดยอัตโนมัติ) กิจกรรม Metaphor จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ โดย
ใช้ความเหมือนหรือใช้ความคล้ายคลึงบางประการระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งกับ
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สิ่งอ่ืนหรือแนวคิดอ่ืน ๆ ในการเปรียบเทียบดังกล่าว ผู้เรียนจะต้องพิจารณาสิ่งที่เปรียบเทียบอย่าง
ละเอียด หลายแง่มุม เกิด Conceptual Distance (คิดกว้างไกลกว่าที่เคยคิด) จะเห็นว่ากิจกรรม  
การเปรียบเทียบจะช่วยให้ผู้เรียนจินตนาการได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต และได้ผ่อนคลาย (Relax) ท า
ให้สนุกที่จะท าการเปรียบเทียบ เพราะขณะเปรียบเทียบผู้เรียนไม่ต้องค านึงถึงเหตุผล ในลักษณะ
เช่นนี้ผู้เรียนจะได้คิดถึงสิ่งที่คุ้นเคย ในแนวทางหรือมุมมองแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท าให้สามารถสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ออกมาได้ (เนื้อหาใหม่ ๆ) โดยพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุ้นเคย ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่ง
ใหม่นั้นได้ดีเช่นกัน 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) ใช้กิจกรรมการเปรียบเทียบที่
อาศัยการเปรียบเทียบ (Analogy) 3 แบบ คือ 
  1. การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบอย่างง่าย ๆ  
ระหว่างสิ่ งของ (Object) สองสิ่ งหรือแนวคิด (Idea) สองแนวคิด ความคล้ายคลึงที่ท าการ
เปรียบเทียบอาจใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งประเด็นขึ้นไป ไม่จ าเป็นต้องคล้ายคลึงกันทั้งหมด การเปรียบเทียบก็
เพ่ือเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์ของปัญหาเดิมไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เปรียบเทียบ เกิ ด
แนวคิดหรือมุมมองแปลกไปจากเดิม สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สัตว์พืช หรือสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืน ๆ
Gordon ได้ยกตัวอย่างการใช้ Direct Analogy สร้างสรรค์งาน เช่นการสร้างอุโมงค์ลอดใต้น้ าของ 
March Isambard Brunel ก็ได้แนวคิดมาจากการเฝ้าสังเกตตัวด้วงกัดกินเนื้อไม้ สร้างโพรงเพ่ือเป็นที่
อยู่อาศัยของมัน หรือการออกแบบภาชนะที่มีฝาปิดเปิดได้ก็เชื่อมโยงมาจากลักษณะของเมล็ดถั่วที่ปิด
เปิดได ้เป็นต้น 
  2. การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) เป็นการสมมติให้
ผู้เปรียบเทียบเป็นคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่ตนเอง ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร ถ้าเป็นสิ่งนั้น ซึ่งจะ
สมมติเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ 
  จุดเน้นของการเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน คือการท าให้ผู้เปรียบเทียบตระหนัก
ถึงความรู้สึกของสิ่งที่ตนสมมติอยู่อย่างแท้จริง ต้องการให้ผู้เปรียบเทียบลืมตนไปชั่วขณะ (Some 
loss of self ) ต้องรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งที่ตนสมมตินั้นจริง ๆ ถ้าการ
ลืมตัวไปชั่วขณะสามารถท าให้คิดกว้างไกลกว่าที่คุ้นเคยได้เท่าไร สิ่งที่ได้จากการเปรียบเทียบก็จะ
แปลกใหม่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น 
  Gordon ได้จ าแนกระดับการมีความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่สมมติมากน้อยแค่ไหนเป็น4 
ระดับ คือ  
  1. ระดับบรรยายข้อเท็จจริง (ที่ทุกคนทราบแล้ว) ในขั้นนี้ผู้เปรียบเทียบบอกความรู้สึก
ของสิ่งที่ตนสมมติเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่รู้อยู่แล้ว (โดยไม่มีการเปรียบเทียบ) ซึ่งแสดงว่าไม่มีความรู้สึก
จากการเป็นสิ่งนั้นจริง ๆ 
  2. ระดับระบุอารมณ์ของสิ่งที่สมมติ ระดับนี้ ผู้เปรียบเทียบจะสามารถบอกความรู้สึกทั่ว ๆ 
ไปอย่างลึกซึ้งข้ึน (New Insight) เช่น อาจบอกว่า “รู้สึกมีพละก าลัง” (เมื่อเป็นเครื่องยนต์) 
  3. ระดับระบุอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง 
  4. ระดับระบุอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืน ๆ ได้ ระดับนี้ผู้เปรียบเทียบจะต้อง
เห็นตัวเองเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจริง ๆ และเกิดอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้มุมมองของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น อาจ
พบว่า “รู้สึกย่ าแย่ ต่ าต้อย เพราะไม่ว่าจะออกรถหรือหยุดรถคนอ่ืนตัดสินใจแทนหมด” 
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  การทราบระดับของการเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) จะ
ช่วยชี้แนะว่าผู้เปรียบเทียบสามารถสร้างความคิดได้กว้างไกลจากเดิมได้มากน้อยแค่ไหน 
  3. การเปรียบเทียบโดยใช้ค าคู่ขัดแย้ง (Compressed Conflict) การเปรียบเทียบนี้เป็น
กานน าค าซึ่งมีความหมายขัดแย้งหรือตรงข้ามกันสองค า มาจับคู่กันเป็นค าใหม่ซึ่งมีความหมายเดียว  
เช่น  น้ าผึ้งขม ไฟเย็น เป็นต้น 
  การสร้างค าคู่ขัดแย้งของผู้เรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการอธิบายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง โดยใช้สองแนวคิดพร้อมกัน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่อธิบายดีขึ้น 
  กระบวนการของ Synectics นี้ มี2กลยุทธ์ คือ 
  Strategy One-การสร้างสิ่งคุ้นเคยให้แปลกใหม่ (Creating Something New) 
  และ Strategy Two-การท าสิ่งแปลกใหม่ให้คุ้นเคย (Making Strange Familiar) 
  รูปแบบการสอนแรก การสร้างสิ่งคุ้นเคยให้แปลกใหม่ จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหา
เดิม แนวคิดเดิม หรือผลผลิตเดิมในแนวแปลกใหม่ออกไป ซึ่งให้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ส่วน
รูปแบบการสอนที่สอง การสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้คุ้นเคยนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างสิ่งใหม่ให้คุ้นเคย เป็น
เนื้อหาใหม่ที่มีความหมายมากขึ้น แม้ว่าทั้งสองกลยุทธ์จะใช้การเปรียบเทียบทั้ง 3 ประเภทเหมือนกัน 
แต่กลยุทธ์ทั้งสองใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน จึงมีความสัมพันธ์และหลักการตอบสนอง (Principle 
of Reaction) ต่างกัน 
  Phase I ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือสภาพการที่มีอยู่ 
  (Description of Present Condition) ครู ให้ ผู้ เรี ย น อธิ บ ายถึ ง เงื่ อ น ไขปั ญ ห า 
สภาพการณ์ตามที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขณะนั้น 
  Phase II การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) 
  ผู้ เรียนเสนอการเปรียบเทียบโดยตรง โดยน าสิ่งที่ก าลังศึกษาใน  Phase ที่  I ไป
เปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน ๆ (โดยการระดมสมอง) แล้วเลือกเพียงสิ่งเดียวมาพิจารณารายละเอียด (ของสิ่ง
ทีเ่ลือก) 
  Phase III การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) 
  ให้ผู้เรียนสมมติตนเองเป็นสิ่งที่เลือกใน Phase ที่ I แล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดเมื่อ
เป็นสิ่งนั้น 
  Phase IV การสร้างคู่ค าขัดแย้ง (Compressed Conflict) 
  ผู้เรียนสร้างคู่ค าขัดแย้งหลายคู่ โดยน าค าต่าง ๆ ที่ได้จากกิจกรรมใน phase II และ III 
มาสร้างแล้วเลือกไว้ 1 ค า 
  Phase V การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) 
  ผู้เรียนน าคู่ค าขัดแย้งที่เลือกไว้ใน Phase ที่ IV มาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับสิ่งใดบ้าง 
(โดยการระดมสมอง) แล้วเลือกสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมคล้ายคลึงที่สุดมา 1 อย่าง 
  Phase VI การกลับไปพิจารณางานเดิม (Re-examination of the Original 
Task) 
  ผู้เรียนย้อนกลับไปพิจารณาทบทวนงานเดิม โดยน าสิ่งที่เลือกไว้ใน Phase ที่ Vและ/
หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการใช้ซินเนกติกส์ไปปรับงานเดิมให้มีความ แปลกใหมข่ึ้นมา 
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  2. การท าสิ่งท่ีแปลกใหม่ให้คุ้นเคย (Making Strange Familiar) 
   วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องท่ียาก/เรื่องใหม่ได้ดีขึ้น 
   ใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ ไม่ใช่เพื่อสร้างมโนมติ 
  ขั้นการสอนที่ 1 การเสนอข้อมูลใหม่ (Substantive Input) 
   ครูเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใหม่ (เรื่องท่ีจะเรียน) 
  ขั้นการสอนที่ 2 การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) 
   ผู้เรียนสมมติตนเป็นสิ่งที่เลือกจาก Direct Analogy โดยครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ 
เรื่องใหม่ที่จะเรียน และสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย ว่ามีประเด็นใดบ้างที่เหมือนกัน 
  ขั้นการสอนที่ 3 การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) 
   ครูให้นักเรียนสมมติตนเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เลือกจากขั้นการสอนที่2 
  ขั้นการสอนที่ 4 การพิจารณาสิ่งที่เปรียบเทียบ (Comparing Analogy) 
   ผู้เรียนระบุสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งใหม่ กับสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 
  ขั้นการสอนที่ 5 การอธิบายสิ่งที่แตกต่าง (Explaining Differences) 
   ผู้เรียนอธิบายถึงประเด็นที่มีความแตกต่างของสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกัน 
  ขั้นการสอนที่ 6 การส ารวจ (Exploration) 
   ผู้เรียนย้อนกลับไปศึกษาสิ่งที่เรียนใหม่ให้เข้าใจ 
  ขั้นการสอนที่ 7 เสนอการเปรียบเทียบ (Generation Analogy) 
   ผู้เรียนเสนอการเปรียบเทียบโดยตรงด้วยตนเอง แล้วส ารวจว่ามีความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างในประเด็นใดบ้าง (สมปัต ตัญตรัยรัตน์, 2547) การสอนแบบซินเนกติกส์มี 2 วิธีด้วยกัน  
คือ แบบที่ 1 ใช้เพ่ือสร้างเหตุผลงานที่แปลกใหม่ และแบบที่ 2 ใช้เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่
รู้จัก การจะใช้วิธีแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ย่อมขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสอน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
การสอนทั้ง 2 แบบ 
  ซินเนกติกส์ แบบที่ 1 เพ่ือสร้างผลงานแปลกใหม่ มีโครงสร้างและขั้นตอนในการสอน
ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นนี้ครูให้นักเรียนบรรยายสถานการณ์หรือหัวข้อ
ตามท่ีนักเรียนมองเห็น 
  ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรง แล้วเลือกอันที่ดี
ที่สุดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น 
  ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เลือกในขั้นที่ 2 กับ
ตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การหาคู่ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน จากการบรรยายในขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 
นักเรียนคิดหาค าที่มีความหมายค้านกันมาหลาย ๆ คู่ แล้วเลือกคู่ท่ีดีที่สุด 
  ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้นักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใช้ค า
คู่ท่ีเลือกในขั้นที่ 4 
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  ขั้นที่ 6 ตรวจสอบปัญหาเริ่มแรกอีกครั้ง ขั้นนี้ครูให้นักเรียนหันกลับมาส ารวจปัญหา
เริ่มแรก แล้วใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย โดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้จากกระบวนการ ซินเนก
ติกส์เข้าช่วย 
 
  ซินเนกติกส์ แบบท่ี 2 เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งท่ียังไม่รู้จัก 
  วิธีสอนแบบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท าความคุ้นเคยกับสิ่งที่แปลกใหม่ เป็นการเพ่ิมพูนความ
เข้าใจและส ารวจลึกในสิ่งของหรือสถานการณ์ที่ใหม่และซับซ้อน ในที่นี้เราใช้การเปรียบเทียบช่วยใน
การวิเคราะห์ ไม่ใช่เพ่ือเชื่อมโยงของที่มีความต่างกันดังเช่นในแบบที่ 1 ในแบบที่ 2 เราจะใช้สิ่งของ
หรือสถานการณ์ที่ใกล้ตัว เช่น บ้าน รถ ร่างกายคน เปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วใช้
วิเคราะห์ปัญหาโดยการศึกษาลักษณะส าคัญของสิ่งที่คุ้นเคยกับลักษณะของปัญหา (สิ่งที่ไม่คุ้นเคย) 
 สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน า, ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (Direct 
Analogy), ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal Analogy), 
ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (Compressed Conflict), ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมาย
ของค าคู่ขัดแย้ง และข้ันที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน 

  3) ทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญาของ Guilford 
  Guilford (1967 อ้างถึงในแสงจันทร์ กะลาม, 2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของสมองที่เป็นลักษณะของ
ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ที่เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในหลาย
รูปแบบ และหลายแง่มุม Guilford ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเรื่องเชาวน์ปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์ และได้เสนอทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญา (The Structure of Intellect Theory  
เรียกว่า SI) หรือบางที่เรียกว่าเชาวน์ปัญหาสามมิติ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2537) อธิบายไว้ ดังนี้ 
โครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford ที่เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
ทั้งหมด 24 แบบดังนี้ 
ด้านวิธีการคิด 
 D = ความคิดอเนกนัย เป็นกระบวนการทางสมองที่คิดหลายแง่หลายมุมหลายทิศหลาย
ทางคิดหา ค าตอบโดยไม่ก าจัดจ านวน เป็นความคิดลักษณะแปลกใหม่จากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ 
 DFU        DSU             DMU              DBU 
 DFC            DSC              DMC             DBC 
 DFR            DSU              DMR             DBR 
 DFS             DSS              DMS              DBS 
 DFT            DST              DMT              DBT 
 DFI             DSI               DMI               DBI 
ด้านเนื้อหาที่คิด 
 F = ภาพเป็นสิ่งเร้าหรือข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น 
ภาพ แสง เสียง เป็นต้น 
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 S = สัญลักษณ์ เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ในลักษณะเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวโน๊ต 
ดนตรี หรือรหัสต่าง ๆ 
 M = ภาษาเป็นสิ่งเร้าในรูปของถ้อยค า ท าให้เกิดความคิดทางภาษาและการสื่อสารทาง
ภาษาข้ึน 
 B = พฤติกรรม เป็นสิ่งเร้าที่เกี่ยวกับปะทะสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เจตคติ อารมณ์ ความ
ตั้งใจการรับรู้การคิด เป็นต้น 
ด้านผลของการคิด 
 U = หน่วย เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกแยกออกมามีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากสิ่งอ่ืน ๆ 
 C = จ าพวก เป็นกลุ่มของสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมกัน เช่นจ าพวกของมีคม กลุ่มสุภาพบุรุษ 
 R = ความสัมพันธ์ เป็นผลงานของการเชื่อมโยงแนวคิดแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 พวกเข้า
ด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ เช่น หาค าที่ตรงข้ามกับค าว่าสูง 
 S = ระบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการคิดหลาย ๆ คู่เข้าด้วยกันอย่างมีแบบแผน 
 T = การแปลงรูป เป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้นิยามใหม่ การตีความ ขยายความ
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปใช้ข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
 I = การประยุกต์ เป็นการน าความรู้ไปใช้หรือเข้าใจความหมายของสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
สามารถคาดหวังหรือพยากรณ์จากข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นมิติได้ดังนี้ 
 มิติที่ 1 มิติเนื้อหา (Content ได้แก่ ข้อมูลหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่สามารถรับได้ด้วยระบบ
ประสาทสัมผัส โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) รูปภาพ (Figural) ได้แก่สิ่งเร้าที่เป็นรูปหรือสิ่งที่รู้ได้โดยประสาทสัมผัสที่    
มีความหมาย 

2) ภาษา (Semantic) ได้แก่ สิ่งเร้าหรือข้อมูลที่เป็นภาษาเขียน ภาษาพูดที่ใช้   
ในการสื่อสาร 

3) สัญลักษณ์ (Symbolic) ได้แก่ สิ่งเร้าหรือข้อมูลที่เป็นเครื่องหมายใช้แทน    
สิ่งอื่น 

4) พฤติกรรม (Behavior) ได้แก่ สิ่งเร้าที่เกี่ยวกับกิริยาอาการที่แสดงออกถึง
ความรู้สึก อารมณ์ ความคิดเห็น รวมถึงเจตนา 

 มิติที่ 2 มิติวิธีการทางความคิดหรือกระบวนการของความคิด (Operations) ได้แก่
วิธีการหรือวิธีการหรือกระบวนการทางสมองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหรือกระท าต่อสิ่งเร้าอันจะ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข่าวสาร โดยแบ่งออกเป็น 5 อย่าง คือ 

1) การรู้ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจสามารถ
บอกสิ่งที่พบเห็นในขณะนั้นได้ 

2) การจ า (Memory) หมายถึงความสามารถในการระลึกสิ่งที่เก็บรักษา หรือ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้ 

3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดแบบกว้าง ๆ ทั่วไป ไม่ก าหนดกรอบไม่คิดหาค าตอบในหลายแง่หลายมุมโดยไม่ก าจัดจ านวน 

4) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึงความสามารถใน
การคิดแบบนี้ ขั้นตอนเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุดจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
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5) การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
ตัดสินผลผลิตหรือผลที่ได้จาการวัด โดยยึดหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือข้อมูลอันเป็นที่
ยอมรับ 

มิติที่ 3 ผลผลิต (Products) ได้แก่ วิถีทางหรือรูปแบบของความรู้หรือข่าวสารที่
เกิดข้ึนจากการจัดกระท าโดยใช้วิธีการทางความคิดคิดกับข้อมูลหรือสิ่งเร้าแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ 

1) หน่วย (Units) ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของลักษณะทั่วไปที่บ่งบอก
ประเภทหรือชนิดของสิ่งนั้น ๆ ที่แตกต่างไปจากสิ่งอื่น 

2) ประเภท (Classes) ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม ประเภทชนิด
ของลักษณะหรือคุณสมบัติร่วม 

3) ความสัมพันธ์  (Relations) ได้แก่  ผลที่ เกิดขึ้นอยู่ ในรูปแบบของการ
เชื่อมโยงการโยงความสัมพันธ์หรือความเก่ียวข้องระหว่างของสองอย่าง 

4) ระบบ (System) ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของแบบแผน (Pattern) 
อนุกรมการจัดล าดับที่เป็นระบบต่อเนื่องกัน 

5) การแปลงรูป (Transformations) ได้แก่ ผลที่เกิดอยู่ในรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ความหมายใหม่ โดยอาศัยความรู้ในขั้นตอนเดิมไปขั้นใหม่ 

6) การคาดหวัง (Expectation) ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบของการท านาย
คาดคะเนไปว่า หรือ คาดหวัง จากข้อมูลหรือสารสนเทศที่ให้มา 

โครงสร้างทางสมองของสมรรถภาพทางสมองหรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญาของ 
Guilford มีลักษณะเป็น 3มิติ เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผลและการแก้ปัญหา ซึ่ง
Guilford (1967) ได้สร้างแบบจ าลองโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองหรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญาของ
Guilford 
ที่มา :http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=50909 

http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=50909
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 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองหรือการวัดเชาว์ปัญญาของ Guilford แบ่ง
ออกเป็น 120 เซลล์หรือ 120 องค์ประกอบโดยในแต่ละตัวจะประกอบด้วยหน่วยย่อยของสามมิติ
เรียงจากเนื้อหา-วิธีปฏิบัติการ-ผลผลิต (Content-Operation-Products) อาจสรุปได้ว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคลจะตอบสนอง
สิ่งเร้าต่าง ๆ ในลักษณะหลายทิศทาง ท าให้ได้ค าตอบ หรือผลผลิตของความคิดหลายอย่างและแปลก
ใหม่ ส าหรับโครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford กับความคิดสร้างสรรค์ พบว่าวิธีการคิดท่ีเน้นเรื่อง
ของความคิดสร้างสรรค์ก็คือ การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หรือเมื่อน าความคิดแบบ
อเนกนัยไปสัมพันธ์กับมิติด้านเนื้อหา ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๆ 4 ประการคือ ภาพ สัญลักษณ์ ภาษา
และพฤติกรรม และมิติด้านผลผลิตของความคิดซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๆ 6 ประการ คือ หน่วย 
จ าพวกความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต์ จะได้สามารถหรือเซลล์ 24 แบบ หรือ 24 
เซลล์ 
 เชาว์ปัญญาสามมิติตามทฤษฎีนี้ได้ถูกแบ่งเป็น 120 แบบย่อย หรือแบบจุลภาค (Micro- 
Model) โดยเกิดจากลักษณะย่อยทั้งสามมิติมาสัมพันธ์กันการตั้งชื่อของแต่ละแบบย่อยหรือแบบ
จุลภาคประกอบด้วยชื่อของลักษณะย่อยในแต่ละมิติ วิธีการทางความคิด เนื้อหา–วิธีการปฏิบัติ–
ผลผลิต (Content-Operation-Products) เช่นการคิดแบบอเนกนัยรูปภาพแบบหน่วย (Divergent 
Thinking of Figural Unit: DFU) เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเชาวน์ปัญญาสามมิติโดย
เปลี่ยนแปลงมิติเนื้อหาจากเดิมซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท เป็น 5 ประเภท โดยแยกรูปธรรมเป็นสิ่งที่สามารถ
รู้ได้ด้วยตา (Visual) หรือรูปและสิ่งที่สามารถรับได้ด้วยหู (Auditory) หรือเสียงและเปลี่ยนแปลงมิติ
วิธีการทางความคิดจากเดิมซึ่งมีอยู่ 5 อย่าง เป็น 6 อย่างโดยแยกจากการจ าในชั่วขณะ (Memory  
Recoding) กับการจ าระยะยาว (Memory Recoding) ดังนั้น แบบจุลภาคหรือแบบย่อยของทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาสามมิติในขณะนี้มีอยู่ 108 แบบจุลภาคเมื่อพิจารณาโครงสร้างทางสมองของ Guilford 
(1967) จะพบว่าวิธีการคิดที่เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดอเนกนัย และเมื่อน าการคิดแบบ
อเนกนัยไปสัมพันธ์กับมิติด้านเนื้อหาซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๆ 6 ประการ คือ หน่วย ประเภท 
ความสัมพันธ์ ระบบการแปลงรูปและการคาดการณ์ จะได้สามารถ 24 แบบจุลภาค 
 
  4) ทฤษฎีของ E. Paul Torrance 
  Torrance (1972 อ้างถึงในทวีศักดิ์ แก้วทอน, 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดหรือตั้ง
เป็นสมมติฐานท าการสอบสมมติฐาน และเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานนั้น 
ซึ่งแบ่งเป็นขั้น ๆ ได้ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การพบความจริง (Fact-Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ความรู้สึกกังวลมี
ความสับสน วุ่นวายเกิดข้ึนในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติและหา
ข้อมูลพิจารณาดูว่าความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือสิ่งที่ท าให้กังวลใจนั้นคืออะไร 
   ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจากขั้นที่ 1 เมื่อได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงเข้าใจและสรุปว่า ความสับสนวุ่นวายนั้นก็คือ การเกิดปัญหานั่นเอง 
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   ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขั้นนี้ต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่ามีปัญหา
เกิดขึ้นก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐาน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3 
   ขั้นที่ 4 การค้นพบปัญหา (Solution-Finding) ในขั้นนี้จะพบค าตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3 
   ขั้นที่ 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ขั้นนี้เป็นการยอมรับ
ค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว่าน่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร แต่ต่อจากจุดนี้การ
แก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จนตรงนี้ แต่ผลที่ได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิด
แนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไปที่เรียกว่า New Challenge 
   Torrance ได้สร้างทฤษฎีและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กันในหลาย
ประเทศทั่วโลกเขากล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึกหรือการ
เห็นปัญหาการรวบรวมความคิดเพ่ือตั้งเป็นข้อสมมติฐานการทดสอบและดัดแปลงสมมติฐานตลอดจน
วิธีการเผยแพร่ผลสรุปที่ได้ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 
และ Torrance เรียกกระบวนการลักษณะนี้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือ“The 
Creative Problem Solving Process” ดังภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Torrance 
ที่มา :Creative learning and teaching by Torrance and Myers (อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ แก้วทอน, 
2546) 

  5) ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ในรูปของการโยงสัมพันธ์ หรือ Associative 
Theory (2554) 
  ความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีนี้ ประกอบด้วยการสร้างแนวคิดใหม่ โดยการรวมสิ่งที่
สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ซึ่งการรวมกันนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะอย่าง หรือรวมกันแล้วต้องเกิด
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ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง หรือเมื่อระลึกสิ่งใดได้ก็เป็นแนวทางในการระลึกถึงสิ่งอ่ืน ๆ ต่อ ๆ กันไป 
สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อนึกถึงโต๊ะก็ท าให้นึกถึงเก้าอ้ีไปใช้วางของเป็นต้น 
 Davis (1973 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2544) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่มดังนี้ 
   (1) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลาย
คน เช่น ฟรอยด์และคริส ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้ส านึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึก
รับผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) ส่วนคูไบและรัค ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้ส านึก ซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่า 
จิตก่อนส านึก 
   (2) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ เชิ งพฤติกรรมนิยม  นั กจิตวิทยากลุ่มนี้ มี
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นที่
ความส าคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยัง
เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งเร้าต่าง  ๆ ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ หรือสิ่งใหม่เกิดข้ึน 
   (3) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมนุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผู้ที่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้
คือผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือรู้จักตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตนมนุษย์จะ
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาได้อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือ
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ว่า ประกอบด้วยความ
ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความม่ันคงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นความคิดและการเปิดกว้างที่จะ
รับประสบการณ์ใหม่ 
   (4) ทฤษฎีอูต้า (AUTA) ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้
สูงขึ้นได้ การพัฒนาความคิกสร้างสรรค์ตามรูปแบบอูต้าประกอบด้วย 
    1) การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีต่อตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ใน
ตนเองด้วย 
    2) ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
    3) เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 
    4) การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือ
ตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้ งการเปิดกว้างรับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การ
ผลิตผลงานด้วยตนเอง และมีความคิดท่ียืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต 
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   องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ตนเองออกมาใช้ได้ 
  6) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มนธิดา สีตะธนี, 2558) กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกคนแตกต่างกันตามความสามารถและศักยภาพในการคิดของแต่ละคน 
เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัว และแสดงออกได้ตังแต่ในวัยเด็ก พลังความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กหากถูกเก็บไว้ไม่มีโอกาสปล่อยออกมา ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะไม่ได้รับการพัฒนา หน้าที่
ของผู้ใหญ่คือ การดึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กออกมา การสร้างโอกาสให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์
โดยไม่สกัดกั้นจินตนาการของเด็ก การสร้างโอกาสให้เด็กฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกและได้
ท าอย่างต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกโอกาสทั้งในชั้นเรียน 
นอกชั้นเรียน ในครอบครัว และในชีวิตประจ าวัน เด็กยิ่งฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์บ่อย  ๆ 
ทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะยิ่งมีมากขึ้น ถ้าเด็กได้รับการฝึกฝนให้ท าอย่างต่อเนื่อง เด็กจะ
มีความคล่องในการดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมา จนเกิดเป็น “จิตคิดสร้างสรรค์” ที่ฝังอยู่ในตัว และ
จะดึงออกมาใช้เองในโอกาสต่าง ๆ การฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาทักษะการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เด็กระดับโรงเรียนในทุกช่วงชั้น จึงควรได้รับการฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กระดับโรงเรียน จ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์สร้างชิ้นงานขึ้นจากตัวเด็กเอง ซึ่งท าได้ 2 รูปแบบ คือ 
  1) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานรายบุคคล 
  2) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม 
 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานรายบุคคล 
 

 
แรงจูงใจ 

  

Creativity 
องค์ความรู้ 

และประสบการณ์ที่มี 
ทักษะ 

ความคิดสร้างสรรค์ 
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 การออกแบบกิจกรรมจะให้เด็กท าชิ้นงานด้วยตัวเองคนเดียว โดยการออกแบบกิจกรรม
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 3 อย่าง คือ 
  1) แรงจูงใจ สิ่งที่ท าให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากภายในตัวเด็กเองที่อยากท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เด็กอาจได้รับแรงจูงใจจาก
ภายนอกแล้วมีผลเกิดเป็นแรงจูงใจภายในตัวเด็กที่ท าให้อยากท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  2) ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กใน
การคิดสิ่งใหม่ ความสามารถคิดสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่  เห็นอยู่ หรือ ความสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ รู้อยู่ ในมิติคิดที่ท าให้ได้สิ่งใหม่ 
  3) องค์ความรู้หรือประสบการณ์ องค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เด็กมีเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
คิดสร้างสรรค์ โดยอาจมีอยู่เดิม หรือหาสิ่งที่ดีกว่ามาเพ่ิมเติมสิ่งที่มีอยู่เดิม 
 การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็กดึงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมา 
  1) ออกแบบกิจกรรมให้เด็กมีแรงจูงใจที่ต้องการจะท า เช่น สนุกที่จะท า มีความท้าทาย
ที่ท าให้อยากท า มีความรู้สึกจากภายในที่ต้องการจะท า มีความต้องการแก้ปัญหาในมิติคิดใหม่ ๆ 
  2) ออกแบบกิจกรรมให้อยู่ ในกรอบความรู้หรือประสบการณ์ที่ เด็กมี  หรือมีสิ่ ง
เอ้ืออ านวยให้เด็กสามรรถเข้าถึงการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้เพ่ิมหรือมีประสบการณ์เพ่ิมในสิ่งที่
ต้องการสร้างสรรค์ 
  3) ออกแบบกิจกรรมที่ท าให้เด็กสามารถใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ
ท างานที่ส าเร็จได้ 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม 
  
 การให้เด็กสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการท าในการท างานชิ้นสร้างสรรค์งานกลุ่ม 
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง คือ  

 

การมีส่วนร่วม 

  

Creativity 
การตกลง 

ในการท างานร่วมกัน การตัดสินใจ 
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  1) การมีส่วนร่วม สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด หรือการระดมความคิด 
และมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
  2) การตัดสินใจ สมาชิกในกลุ่มมีการตัดสินใจร่วมกัน มีการใช้ความคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์
  3) การตกลงในการท างานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มตกลงร่วมกันในการท างานชิ้น
สร้างสรรค ์
 การใช้ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม 
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม หรือ การระดมความคิด เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพ่ือให้กลุ่ม
สามารถดึงความคิดสร้างสรรค์จากสมาชิกกลุ่มออกมา สมาชิกกลุ่มจึงต้องมีโอกาสได้เสนอความคิด
อย่างเสรี และได้รับการต้อนรับการเสนอความคิดจากสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ และการระดมความคิดต้องมี
การจดบันทึกรายการความคิดที่สามชิกกลุ่มแต่ละคนเสนอ การตัดสินใจ กลุ่มต้องเปิดโอกาสให้
สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายความคิดที่จะเสนอเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์หาสิ่งที่ดีที่สุดมาท า
ชิ้นงานสร้างสรรค์ การตกลงในการท างานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจ และมีความมุ่งมั่นที่
จะท าชิ้นงานสร้างสรรค์ร่วมกัน การลงมือท างานสมาชิกกลุ่มสามารถเสนอความคิดเห็นได้ มีการ
ตัดสินใจร่วมกันในการท างาน การแก้ปัญหาในการท างาน และมีการให้ก าลังใจแก่กันในการท างาน 
การท างานร่วมกัน กลุ่มควรมีข้อตกลงในการท างาน เช่น การเลือกหัวหน้ากลุ่ม คนจดบันทึก การแบ่ง
หน้าที่ในการท างาน การตกลงในวิธีหรือขั้นตอนการท างาน เป็นต้น 
  ทฤษฎีรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
   รูปแบบ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงสร้างหลักของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานพัฒนามาจากโครงสร้าง
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning (PBL) และแนวทางการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking) ของ Edward de Bono  
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) นั้น ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนบรรยาย
เนื้อหาต่าง ๆ อย่างละเอียด มาเป็นผู้อ านวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แปลงจาก Lecturer มาเป็น 
Facilitator อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ หรือรูปแบบการเรียนการสอนใด ๆ หัวใจ
ส าคัญ คือ ครู เพราะเป็นผู้น ารูปแบบต่าง ๆ ที่บรรดานักวิจัยได้ทดลองและน าเสนอเอาไว้ มาประยุกต์
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษาด้วย ผลการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด 
ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม และทักษะในการบริหารเวลา โดยมีการเรียนการ
สอนเป็น CBL Model รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย กระบวนการ 
(Process) และบรรยากาศ (Context) ดังต่อไปนี้ 
  กระบวนการ 8 ข้อ (Process) 
   1) สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ Inspiration 
   2) เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและน ามาสร้างเป็นความรู้ Self-
Study 
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   3) การสอนมักจะท าเมื่อมีค าถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่ม มากกว่า
การสอนรวม 
   4) ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง Individual Problem Solving
   5) ใช้เกมส์ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องเรียน Game-based Learning 
   6) แบ่งกลุ่มท าโครงงาน Team Project 
    (6.1) ให้น าเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ Creative Presentation 
    (6.2) ใช้การวัดผลที่ เป็นการวัดผลด้านต่าง ๆ ออกมา ตามเป้าหมายที่ได้
ออกแบบไว้และทั้งนี้ในส่วนของการประเมิน จะเป็นการประเมินในลักษณะหลายมิติ เช่น 
     (6.2.1) วัดด้านความรู้ 
     (6.2.2) ด้านทักษะการสื่อสาร 
     (6.2.3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
     (6.2.4) ทักษะการท างานเป็นทีม 
     (6.2.5) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ตรงเวลา ความรับผิดชอบ หรือ ความ
ซื่อสัตย์ 
  บรรยากาศ 9 ข้อ (Context) 
   1) ครูสอนน้อย เหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามาก ๆ คุยมาก ๆ น าเสนอมาก ๆ ใช้เวลาใน
การสอนน้อยลง 
   2) ตอบค าถาม ด้วยค าถาม หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้
เด็กค้นหาค าตอบเอง ครูจึงมักจะตอบค าถาม ด้วยค าถามเพ่ือให้เด็กสนใจต่อ 
   3) ครูตัดสินน้อย ครูจะหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้
วิธีถามว่า แน่ใจหรือ ท าไมคิดอย่างนั้น หรือ เพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ 
   4) การสนับสนุนให้คิดใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเนื้อหาน า และการค้นคว้า และ
เนื้อหาวิชาความรู้ตามต าราเป็นตัวตาม 
   5) ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที 
   6) เน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่าง ๆ จึงไม่จ าเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว 
ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน 
   7) ให้ผู้เรียน สมัครใจ ร่วมมือ มากกว่าการบังคับให้รู้ 
   8) รับฟังและให้ก าลังใจ ครูจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวที่เด็กคิด น าเสนอ และเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับเด็ก ครูอาจจะมีการติติงและแสดงความคิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม และสิ่งที่จ าเป็นมาก ๆ 
คือการให้ก าลังใจ 
   9) โดยสามารถออกแบบการสอน ตามแนวทาง CBLได้ โดยจัดรูปแบบการสอนเป็น    
5 ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
   ในการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นั้น มีความจ าเป็นมากที่เราจะต้องกระตุ้นความสนใจ
ผู้เรียน การท าให้ผู้เรียนนั้นมีความอยาก อยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาค าตอบ ถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL การจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นจะมีวิธีการ
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จัดการกระตุ้นผู้เรียนที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยที่เราสามารถจัดการกระตุ้นความสนใจได้ดังนี้ 
    1) ใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้น 
    2) ใช้สื่อมัลติมีเดียใช้เกม หรือกิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
   กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นตัวน า ขั้นการตั้งปัญหาในรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ CBL จะเป็นการปล่อยให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัย โดยปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจในบทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาที่ตนเองสงสัยแล้วนั้นจึงท า
การแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จ านวนของกลุ่มนั้นจะตั้งขึ้นตามจ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และ
สมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเกิดจากความพอใจของผู้เรียนเอง และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
ตนเองกระบวนการ CBL นั้นจะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความร่วมมือกันของ
ผู้เรียน กระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้รู้ แต่เกิดความ “อยากรู้” ด้วยตนเอง 
และเมื่อผู้เรียนเกิดความอยากรู้ นั่นจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นค้นหาเนื้อหาที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งผู้เรียนนั้นพร้อมที่จะเปิดรับความรู้นั้นได้อย่างเต็มที่ 
   ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
CBL ผู้สอนจะปล่อยให้ผู้เรียนนั้นได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนนั้นมีหน้าที่เดินให้
ค าปรึกษาตามกลุ่ม ให้ค าปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา ผู้สอนจะต้องหักห้ามใจไม่ให้สอน แต่จะ
เปลี่ยนหน้าที่จากการสอนทั่วไปที่คอยบอกต่อเนื้อหาค าตอบและตัดสินความถูกต้องของค าตอบ เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตอบค าถามด้วยค าถาม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด โดยหลีกเลี่ยงการ
ตัดสิน และการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดอันจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่
จะใช้วิธีการง่าย ๆ เช่นการถามกลับ จะดีเหรอ แน่ใจเหรอ ท าไมถึงคิดแบบนั้น มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่า
นี้หรือไม่ หรือเพ่ือน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ สิ่งส าคัญอีกข้อหนึ่งส าหรับผู้สอนนั้นไม่ใช่ความรู้ใน
เนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ แต่เป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ผู้สอนนั้นจะสามารถน าไปแนะน า
ผู้เรียนได้ ผู้สอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่รู้ที่สุดใน
ห้องเรียน เพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีจ านวนมหาศาล แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าก็คือ
การที่ผู้สอนนั้นจ าเป็นต้องแนะน าให้ผู้เรียนหาความรู้ได้ถูกแหล่ง แนะน าให้ผู้เรียนรู้ จักเลือกข้อมูล
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง และปล่อยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้น  ๆ สิ่งที่ได้จาก
กระบวนการนี้ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหาค าตอบที่จะเกิดขึ้นจาก
ช่วงเวลาที่ผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนหลายท่าน
อาจจะมีข้อโต้แย้งว่า ถ้าหากผู้เรียนนั้นค้นหาค าตอบไม่ได้ หรือได้ค าตอบที่ไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดข้อเสีย
อย่างแน่นอนซึ่งอาจจะท าให้ผู้สอนหลายท่านยกเลิกวิธีการนี้และหันกลับไปใช้รูปแบบสอนแบบเดิม
เพ่ือความสบายใจ แต่เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นเรามองไกลมากกว่าค าตอบที่
ถูกต้อง แต่คือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจใน
ข้อมูลที่หาได้อย่างง่ายดายในยุคสมัยนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ถ้าผู้สอนนั้นยังกังวลเกี่ยวกับค าตอบที่
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ผู้ เรียนได้จะไม่ตรงกับความถูกต้องของเนื้อหา ผู้ เขียนจะขอบอกว่าอย่าเพ่ิงใจร้อนเพราะว่า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นเราเพ่ิงด าเนินการมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเอง 
   ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ 
   ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนั้นจะได้น าเสนอผลงาน ที่ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและ
คิดออกมา และผลงานที่น าเสนอนั้นอยากให้ผู้สอนพึงระลึกว่านี่คือผลงานแห่งความทุ่มเทของผู้เรียน
อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนออกมาท าการเสนอหน้าชั้น ผู้สอนนั้นจ าเป็นจะต้องปล่อยให้ผู้เรียนนั้น
น าเสนอจนจบ โดยที่ผู้สอนนั้นไม่มีความจ าเป็นต้องแทรกแซงระหว่างการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น 
หรือซักถามใดใด ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการแสดงความคิดเห็น และซักถามนั้นคือผู้เรียนร่วมชั้น เมื่อจบ
การน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็นให้มีการซักถามในชั้นเรียน และนี่คือกระบวนการที่จะท าให้
ผู้เรียนนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา ถ้าหากข้อมูลที่หามานั้นไม่ถูกต้อง 
การซักถามในห้องเรียนนั้นจะเกิดประเด็นใหม่ ๆ ที่ผู้น าเสนอนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพ่ือตอบผู้ซักถาม
ให้ถูกต้อง ซึ่งผู้น าเสนอก็จะพบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมพอ และต้องเพ่ิมเติมตรงไหน
บ้างจากการซักถามของผู้เรียนด้วยกัน โดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่คอยควบคุมค าถามและข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ให้อยู่ในประเด็น ไม่หลุดจากเนื้อหามากนัก ถ้าหากในผู้เรียนร่วมชั้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดใด 
ผู้สอนอาจจะเป็นผู้เริ่มถามเองก็ได้ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการซักถามในชั้นเรียน ซึ่งวิธี การนี้
อาจจะต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไกลกว่าเนื้อหาเดิมที่เคยสอนกันมา และเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนนั้นเต็ม
ใจที่จะค้นหาด้วยตนเอง 
   ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 
   ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ท ามาตลอดเวลาของการ
เรียนรู้ในรูปแบบ CBL ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจในรูปแบบของการประเมินผลก่อน สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือหลักสูตรแกนกลางต้องการนั้น คือการที่ ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านของ
    1) ความรู้ (Knowledge) 
    2) ทักษะ (Skill) 
    3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 ดังนั้น การประเมินผลนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพของ
ผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน โดยปกตินั้นผู้สอนจะคุ้นเคยกับการประเมินด้านความรู้ นั่นก็คือการจัดสอบ 
หรือการหาคะแนนจากแบบทดสอบต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นมีความรู้ แต่ในส่วนของการ
ประเมินด้านทักษะ และการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นไม่มีความชัดเจนมากนัก จึง
กลายเป็นว่าคะแนนที่เราเห็นกันจากการเรียนรู้ในรูปแบบปกตินั้นมักจะเป็นคะแนนของความรู้ทั้งสิ้น 
ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นจ าเป็นจะต้องประเมินทั้ง 3 ด้าน 
  ทฤษฎี Six Thinking Hats 
  ทฤษฎี Six Thinking Hats (หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ) พัฒนาโดย Edward de Bono 
ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้การคิดเป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการของมันก็คือ เป็นการจัดความคิด
ของทุกคนในกลุ่มให้คิดไปในแนวทางเดียวกันในเวลาเดียวกัน เรียกว่าการคิดแบบขนาน (Parallel 
Thinking) เพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางความคิดซึ่งกันและกัน และลดทิฐิในความคิดของตนเอง 
จากนั้นค่อยสั่งให้เปลี่ยนแนวคิดไปอีกแนวหนึ่งพร้อม ๆ กัน โดยควรที่จะวนจนคิดครบทุกมุมมอง
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เพ่ือให้ได้พิจารณาในทุกแง่มุมทฤษฎีนี้ให้แต่ละมุมมองทางความคิดแทนด้วยหมวกแต่ละสี โดยมีหมวก
ทั้งหมด 6 สีดังนี้ (ศิระ เอกบุตร, 2557) 

หมวกขาว-ข้อมูล ข้อเท็จจริง (สีขาว เปรียบกับความบริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์เจือปน) 
เป็นการคิดโดยยึดจากข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป อาจจะคิดว่า
ตอนนี้ยังขาดข้อมูลอะไรอยู่ก็ได้ 

หมวกแดง-อารมณ์ (สีแดง แสดงถึงอารมณ์อันรุนแรง) เป็นการคิดที่ยึดอารมณ์เป็น
หลัก ใช้สัญชาติญาณ โดยที่คุณไม่จ าเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลก็ยังได้ว่าท าไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้น ใน
ที่นี้อาจรวมไปถึงการคิดถึงอารมณ์ของคู่แข่งขัน หรือลูกค้าด้วยก็ได้ 

หมวกด า-มองแง่ร้าย, ระวัง (สีด าคือความมืดมน) เป็นการคิดอย่างระมัดระวังคือ
คิดในแง่ร้ายไว้ก่อน เป็นหมวกที่มีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เห็นความเสี่ยงหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้

หมวกเหลือง-คิดบวก (สีเหลืองเหมือนความสว่างไสวของแสงอาทิตย์) เป็นการคิด
แบบมองโลกในแง่ดี ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นประโยชน์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากไอเดียที่คิดออกมาได้ 

หมวกเขียว-สร้างสรรค์ (สีเขียวแสดงถึงความสดใส และการเจริญเติบโต) เป็น
หมวกของความคิดสร้างสรรค์ ใครมีเทคนิคสร้างสรรค์อะไร หรือจะบ้าบอแค่ไหนก็คิดในช่วงนี้ได้เลย 

หมวกฟ้า-ภาพรวม,ควบคุม (สีฟ้าเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมอยู่
เบื้องบน) เป็นหมวกที่ใช้ในการควบคุมภาพรวมในการคิดทั้งหมด มักให้หัวหน้ากลุ่มใส่ เพ่ือควบคุมว่า
ตอนนี้ทุกคนในทีมควรใช้หมวกอะไรคิด และต่อไปจะใช้หมวกอะไรต่อดี 

จากการศึกษาแนวคิด เทคนิค และทฤษฎีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการ 
ตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปเป็นทฤษฎีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยรวมดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  สรุปทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล “ทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้” 
Bloom’s Taxonomy  จุดประสงค์ที่ส าคัญของการเรียนการสอน คือ เพื่อให้

บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ พฤติกรรม
เหล่านี้จ าแนกและจัดล าดับออกเป็นหมวดหมู่และระดับตามความ
ยากง่ายหมวดหมู่เหล่านี้เรียกว่า Taxonomy of Educational 
Objectives แบ่งเป็น 3 หมวด 

1. พฤติกรรมพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
2. พฤติกรรมจิตพิสัย (Affective Domain) 
3. พฤติกรรมทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล “ทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้” 
Synectics Instructional 

Model 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics) 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน า, ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้าง
อุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy), ขั้นที่ 3 
ขั้นการสร้างอุปมาบุ คคลหรือ เปรียบ เที ยบบุ คคลกับสิ่ งของ 
(Personal Analogy), ขั้ นที่  4  ขั้ นการสร้างอุปมาค าคู่ ขั ดแย้ ง 
(Compressed Conflict) ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่
ขัดแย้ง และข้ันที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่ มาสร้างสรรค์งาน 

Guilford  โครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของ Guilford เป็น
กระบวนการทางสมองที่ละเอียดแยกย่อยเป็นหลายมิติความคิด ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดต้องผสมผสานเนื้อหาและวิธีคิด 
เพ่ือให้เด็กได้มีทางออกในการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดท้ังแบบอเนกนัย
และเอกนัย ความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ 
(Three Dimensional Model) ไ ด้ แ ก่ มิ ติ ที่  1 ด้ า น เนื้ อ ห า 
(Contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้และใช้เป็นสื่อที่
ก่อให้เกิดความคิดมิติที่ 2 ด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง 
กระบวนการคิดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมามิติที่ 3 ด้านผลผลิต (Products) 
หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติเนื้อหาและ
ด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกันเป็นผลผลิต กล่าวคือ เมื่อสมองรับรู้วัตถุ
หรือข้อมูลบุคคลจะเกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถให้ผล
แตกต่างกัน 

E. Paul Torrance  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อ
ปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็น
สมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ท าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานนั้น กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของ 
Torrance สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้ 

1. การค้นพบความจริง (Fact Finding) 
2. การค้นพบปัญหา (Problem-Finding)  
3. การตั้งสมมติฐาน (Ideal-Finding)  
4. การค้นพบปัญหา (Solution-Finding) 
5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-

Finding) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล “ทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้” 
Edward de Bono  Edward de Bono พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ี ทุก

คนมีอยู่ หรือสร้างขึ้นมาได้ แต่จะต้องมาฝึกกระบวนการสร้างความคิด
ดังกล่าว ในแต่ละวันต้ังแต่ต่ืนนอน ทุกคนย่อมต้องมีการคิดในเรื่องต่าง ๆ 
โดยได้พัฒนาทฤษฎี Six Thinking Hats (หมวกหกใบแห่งการคิด) เพื่อ
ช่วยจัดระเบียบการคิด ท าให้การคิดมี ประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการ
ดังกล่าวได้มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง แม้กระท่ังบริษัทข้ามชาติ
อย่างเช่นบริษัท ไอบีเอ็ม และเซลล์ เป็นต้น หมวกแต่ละใบเป็นการ
น าเสนอทางเลือกท่ีเป็นไปได้ตามมุมมองต่าง ๆ ของปัญหา โดยวิธีการ
สวมหมวกทีละใบในแต่ละครั้ง เพื่อพลังของการคิดจะได้มุ่งเน้นไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะท าให้ความเห็นและความคิด
สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งท่ี ไม่จ า
เป็นได้ และยังเป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้โดยท่ีไม่รู้ตัว 
แต่ละใบของหมวกความคิดท้ังหกจะมีสีและความหมายท่ีแตกต่างกัน 
ดังนี ้
สีขาว สีขาวเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ล าเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริงและตัวเลข 
สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ สีแดงให้
มุมมองทางด้านอารมณ ์
สีด า สีด าคือข้อควรระวัง และค าเตือน ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของ
ความคิดนั้น ๆ 
สีเหลือง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี หมวกสีเหลืองเป็นมุมมองในทางบวก 
รวมถึงความหวัง และคิดในแง่ดีด้วย 
สีเขียว หมายถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ ๆ 
สีฟ้า หมายถึงการควบคุม การจัดระบบ กระบวนการคิดและการใช้
หมวกอื่น ๆ 

วิชัย วงษ์ใหญ่  การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ในทัศนะของ ดร. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ นั้นหมายถึงการท าให้เกิด "การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authenticity Learning) การประเมินผลตามสภาพจริง รวมท้ัง
บทบาทของผู้สอนเป็นผู้อ านวยกระตุ้นการเรียนรู้ (Facilitator) เป็นนัก
จัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความสนใจตามถนัด
และความต้องการนั้น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลให้
เจริญสูงสุด.โดยมีเป้าหมายให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข" ประเด็น
หลักเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ การเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนเป็น
ศนูย์กลาง กระบวนการนี้ประกอบด้วย 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล “ทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้” 
วิชัย วงษ์ใหญ่ 

(ต่อ) 
• ผู้สอนมีความเชื่อว่า ความรู้ เป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่

ตลอดเวลา 
• การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือด าเนินการเรียนเอง 
• มีการปรับเปลี่ยนจากเนื้อหามาสู่กระบวนการ 
• มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้

โดยผู้เรียนเป็นผู้กระท า 
• กิจกรรมการเรียนเป็นโครงสร้างแบบเปิด เป็นวงจรการเรียนรู้ 
• มีการประเมินในขณะด าเนินการเรียนการสอน และการจัด

บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้น  
• การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลัก (Main Concept)  
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตามสิ่งที่น่าสนใจ และ สร้างความเชื่อมโยงกับ

แนวคิดหลัก 
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

ค้นพบด้วยตัวเอง และให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
• การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กระดับโรงเรียน จ าเป็นต้อง
สร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างชิ้นงานขึ้นจากตัวเด็ก
เอง ซึ่งท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานรายบุคคล 
การออกแบบกิจกรรมจะให้เด็กท าชิ้นงานด้วยตัวเองคนเดียว โดยการ
ออกแบบกิจกรรมต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ 3 อย่าง คือ 

1.1) แรงจูงใจ 
1.2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
1.3) องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี 

2. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม การให้เด็ก
สร้างสรรค์ชิ้นงานจากการท าในการท างานชิ้นสร้างสรรค์งานกลุ่ม 
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง คือ 

1.1) การมีส่วนร่วม 
1.2) การตัดสินใจ 
1.3) การตกลงในการท างานร่วมกัน 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล “ทฤษฎี/กระบวนการจัดการเรียนรู้” 
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 
(Creativity Based 
Learning: CBL) 

• เราสามารถออกแบบการสอน ตามแนวทาง CBL ได้ โดยจัดรูปแบบ
การสอนเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
 ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
 ขัน้ตอนที่ 4 น าเสนอ 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 

 
 2.1.4  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 Wallas (1962 อ้างถึงในอินทุกานต์  พรหมเมตตา , 2554) กล่าวว่ากระบวนการคิด
สร้างสรรค์เกิดจากกการคิดสิ่งใหม่ ๆ โดย การลองถูกลองผิด และได้แบ่งข้ันตอนไว้เป็น 4 ขั้น คือ 
  1) ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปและความรู้เฉพาะ เพ่ือมาประกอบการพิจารณา โดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ 
   1.1) การสังเกตนักคิดสร้างสรรค์จ าเป็นต้องเป็นนักสังเกตที่ดี และสนใจต่อสิ่งแปลก
ใหมท่ี่ได้พบเห็นเสมอ 
   1.2) การจ าแนก หมายถึง กระบวนการจ าแนกข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตเป็น
หมวดหมู่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการล าดับความคิดต่อไป 
   1.3) การทดลอง เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์งาน เพราะผลการทดลองจะเป็น
ข้อมูลส าหรับคิดสร้างสรรค์ต่อไป 
  2) ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็นขั้นที่ใช้เวลาส าหรับการครุ่นคิดเป็นระยะที่ยังคิดไม่
ออกบางครั้งแทบไม่ได้ใช้ความคิดเลย การฟักตัวนี้บางครั้งความคิดอ่ืนจะแวบมาโดยไม่รู้ตัว 
  3) ขั้นคิดออก (Illumination or Inspiration) เป็นขั้นของการแสดงภาวะสร้างสรรค์
อย่างแท้จริง คือสามารถมองเห็นลู่ทางในการริเริ่ม หรือสร้างสรรค์งานอย่างแจ่มชัดโดยตลอด 
  4) ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงประเมินค่า
วิธีการว่าใช้ได้หรือไม่ เพ่ือให้ค าตอบที่ถูกต้องแน่นอนเป็นกฎเกณฑ์ต่อไป 
 Divito (1971 อ้างถึงใน อินทุกานต์ พรหมเมตตา, 2554) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) คือ ขั้นสัมผัสหรือเผชิญกับสถานการณ์ ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นปัญหาต่าง ๆ ปัญหาจะถูกน ามาวิเคราะห์ ก าหนดนิยาม เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและ
ส่วนประกอบ 
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  2) ขั้นผสมผสาน (Manipulate) หลังจากรู้สภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ความคิดที่
จะแก้ปัญหาจะถูกน ามาผสมผสานกัน ซึ่งจะต้องอาศัยความคับข้องใจและความเข้าใจในปัญหา 
  3) ขั้นการพบอุปสรรค (Impasse) เป็นขั้นที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นขั้นสูงสุดของการ
แก้ปัญหาในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าวิธีการบางอย่างในการแก้ปัญหา นั้นใช้ไม่ได้ คิดไม่ออกรู้สึกล้มเหลว
ในการแก้ปัญหา 

4) ขั้นคิดออก (Eureka) เป็นขั้นคิดแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดหลังจากที่ได้พบอุปสรรค
มาแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหา นั้น ๆ 

5) ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นต่อจากขั้นพบอุปสรรคและขั้นคิดออกเพ่ือพิสูจน์
ตรวจสอบความคิดเพ่ือยืนยันความคิดดังกล่าว 

 Hutchinson (อ้างถึงใน นิพาดา เทวกุล , 2557) มีความคิดคล้าย ๆ กันว่าความคิด
สร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ที่คิด
ใช้เวลาการคิดเพียงสั้น ๆ อย่างรวดเร็วหรือยาวนานก็อาจเป็นไปได้ โดยมีล าดับการคิดดังนี้ 

  1) ขั้นเตรียมเป็นการรวบรวมประสบการณ์ มีการลองผิดลองถูกและตั้งสมมุติฐานเพ่ือ
แก้ปัญหา 

  2) ขั้นครุ่นคิดขัดข้องใจ เป็นระยะที่มีอารมณ์เครียด อันสืบเนื่องจากการครุ่นคิด แต่ยัง
คิดไม่ออก 

  3) ขั้นของการเกิดความคิด เป็นระยะที่เกิดความคิดในสมอง เป็นการมองเห็นวิธี
แก้ปัญหาหรือพบค าตอบ 

  4) ขั้นพิสูจน์ เป็นระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือดูค าตอบที่คิด
ออกมานั้นเป็นจริงหรือไม่ 

 สอดคล้องกันกับ Young (อ้างถึงใน นิพาดา เทวกุล , 2557) ได้เสนอแนวความคิด
กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

  1) ขั้นรวบรวมวัตถุดิบ 
   1.1) วัตถุดิบเฉพาะ เป็นข้อมูลวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์ 
   1.2) วัตถุดิบทั่วไปเป็นข้อมูลวัตถุดิบทั่วไปทั้งในส่วนขององค์การและสภาพแวดล้อม 

เพ่ือน ามาประกอบการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ 
  2) ขั้นบดย่อยวัตถุดิบ เป็นขั้นการน าข้อมูลวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมมาได้ น ามา

แจกแจง พิจารณาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้องกันของข้อมูล 
  3) ขั้นความคิดฟักตัว 
  4) ขั้นก าเนิดความคิด 
  5) ขั้นปรับแต่งและพัฒนา ก่อนไปใช้ปฏิบัติจะน าเสนอความคิดสู่การวิพากษ์วิจารณ์ 

เพ่ือการปรับแต่ง และพัฒนาความคิด ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
 Oech (อ้างถึงในนิพาดา เทวกุล, 2557) เจ้าของบริษัทความคิดสร้างสรรค์ในอเมริกาได้

กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยแยกความคิดออกเป็น 2 ประเภทคือความคิดอ่อนและ
ความคิดแข็ง 
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ความคิดอ่อน ความคิดแข็ง 
อุปมาอุปมัย หลักการ 
ความฝัน เหตุผล 
ความข าขัน ความแม่นย า 
ความคลุมเครือ ความสม่ าเสมอ 
การเล่น การท างาน 
การประมาณการ ความพอดิบพอดี 
ความใฝ่ฝัน ความเป็นจริง 
ความขัดแย้ง ตรงไปตรงมา 
การสังหรณ์ใจ การวิเคราะห ์
โดยทั่วไป อย่างเฉพาะเจาะจง 
อย่างเด็ก อย่างผู้ใหญ่ 

  
 ความคิดแข็งนั้นจะมีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างแน่นอน แต่ความคิดอ่อนนั้นอาจมีค าตอบที่

ถูกหลายอย่าง ซึ่ง Oech ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
กระบวนการเพาะตัวและกระบวนการปฏิบัติการ โดยกระบวนการเพาะตัวเป็นการสร้างความคิดใหม่ 
ในขณะที่กระบวนการปฏิบัติการเป็นการใช้ความคิดที่คิดขึ้นมาไปปฏิบัติงานจริง ความคิดอย่างอ่อน
เป็นสิ่งที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการเพาะตัว ซึ่งเป็นระยะท่ีก าลังมองหาความคิดใหม่ ๆ เป็นการมอง
ที่กว้าง ๆ เพ่ือหาวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการแก้ปัญหา ส่วนความคิดอย่างแข็งนั้นมักใช้ในช่วงการ
ปฏิบัติงานจริง ๆ เมื่อต้องการประเมินความคิดและขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ปัญหา
ออกไป ตรวจดูผลดีผลเสียและความเสี่ยงรวมทั้งการเตรียมที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระท าด้วย 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ื อ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ค้นพบปัญหา 2. เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล  
4. ฟูมฟักความคิด 5. ความคิดกระจ่างชัด และ 6. ทดสอบความคิด 
 2.1.5  การส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
 โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาส่งเสริม ดังนั้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จึงช่วยให้บุคคลใช้ความสามารถของตนใน
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม ซึ่งเราสามารถส่งเสริมให้
พัฒนาขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้รับการกระตุ้น
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงหลั กการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 ชนาธิป พรกุล (2543) ได้กล่าวถึง หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ 
  1) ฝึกผู้เรียนให้เป็นคนไวต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักจัดการกับความคิดและเรื่องต่าง ๆ 
  3) ฝึกให้มีความอดทนในการยอมรับสิ่งแปลก ๆ ใหม ่ๆ 
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  4) ให้รู้จักคัดค้านค าตอบที่มีคนยอมรับแล้วโดยไม่เชื่อมโยงอะไรง่าย ๆ 
  5) สอนให้รู้วิธีหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของเพ่ือน 
  6) ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล 
  7) การจัดหาแหล่งความรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับการค้นคว้า 
  8) การส่งเสริมนิสัยในการจดจ่อท างานจนส าเร็จ 
  9) บูรณาการความรู้จากหลายสาขา 
  10) พัฒนาความกล้าคิดกล้าท าให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 คล้ายกับสมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544) กล่าวว่าการส่งเสริมและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
  1) บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พ่อแม่
หรือผู้ปกครองของเด็ก เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดและเป็นครูคนแรกของลูก พื้นฐานการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของเด็ก
ตามวัยทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องพร้อมกันไป ถ้าเด็ก
ไม่ได้รับการกระตุ้นที่ดีที่ถูกต้องในตอนต้นของชีวิตแล้ว ลักษณะความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด
ก็จะไม่เจริญงอกงามอีกต่อไป การเลี้ยงลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ลูก
แสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน ยอมรับการตัดสินใจ ตลอดจนการเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตยมี
ส่วนส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 
  2) บทบาทของครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ครูที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ให้ลูกศิษย์เป็นที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้  ควรประกอบด้วยบุคลิกที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังที่ อารี 
รังสินันท์ (2529) ได้กล่าวว่า บุคลิกที่จ าเป็นของครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็นได้แก่ มีความรอบรู้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ กระตือรือร้นสนใจศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ น าเทคนิควิธีการสอนแปลก ๆ ใหม่ ๆ 
มาทดลอง สามารถชี้แนะและกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 
  3) การสร้างบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างบรรยากาศนี้ หมายถึง บรรยากาศในห้องเรียนโรงเรียนและภายในบ้านจะต้องเป็น
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับและกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ภาวะที่ส่งเสริมให้
บุคคลกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ได้แก่ ภาวะที่บุคคลรู้สึกปลอดภัยซึ่งเกิดจากความรู้ว่าตัวเองมีค่าและ
ได้รับการยอมรับ รวมทั้งภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออกโดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือประเมิน 
   การจัดประสบการณ์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
นั้นท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับบทบาทของครูและพฤติกรรมการสอนของครูเพราะครูสามารถช่วยกระตุ้น
ให้เด็กเป็นคนมีเหตุผลรู้จักใช้ความคิดอย่างอิสระป้อนปัญหาและให้เด็กแสดงความคิดเห็นโดยการตั้ง
ค าถาม 
 อารี พันธ์มณี (2547) กล่าวว่าการสอนให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงลักษณะของนักเรียนและครูศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้เทคนิคการสอนยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก
อย่างหนึ่งคือการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะดังนี้ 
  1) องค์ประกอบส าคัญในการท าให้เด็กเกิดบรรยากาศการเรียนการสอนคือผู้สอนกับ
ผู้เรียนหรือครูกับศิษย์หากปราศจากผู้สอนผู้เรียนย่อมไม่เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนน่าเบื่อ
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เครียดไม่อยากเรียนทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศดังกล่าวครูจะ
เป็นผู้ริเริ่มสร้างบรรยากาศผู้เรียนก็เป็นผู้ตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เป็นไปในรูปแบบต่างกัน 
  2) บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผู้สอนให้ความอบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจสร้าง
ความรู้สึกไว้วางใจให้กับผู้เรียนผู้เรียนได้รับความเข้าใจเป็นมิตรเอ้ืออาทรห่วงใยตลอดจนให้ความดูแล
ช่วยเหลือจะท าให้ผู้เรียนมีความกล้าและอยากเรียนรู้มากขึ้นการต าหนิติเตียน ดูถูกดูแคลน เยาะเย้ย
ถากถางประชดประชันเสียดสีจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอับอายเสียหน้าขยาดและขลาดกลัวที่จะ
เรียนรู้และลิดรอนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ครูจึงควรให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท า
ปฏิบัติและพิจารณาจากผลงานความตั้งใจจริงความสม่ าเสมอความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบ
ตลอดเวลาเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลความสามารถไม่ใช่เพียงคะแนนสอบเท่านั้น 
  3) บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีการยอมรับมองเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียนผู้เรียนเป็น
บุคคลส าคัญมีคุณค่าและสามารถเรียนได้ผู้สอนควรแสดงความรู้สึกยอมรับอย่างจริงใจและกระตุ้นให้
ผู้เรียนยอมรับตนเองและเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ส าเร็จด้วยความคิดที่ว่า “ถ้าคุณเชื่อว่าคุณท าได้คุณก็
ท าได้ส าเร็จ” ครูจึงควรยอมรับศิษย์ว่าเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อความคิดความรู้สึกและมีความแตกต่างกัน
ระหว่างบุคคลครูจึงควรเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกเพ่ือท าให้ศิษย์รู้สึกมั่นใจไม่ว้าเหว่หากครูไม่
ยอมรับเด็กจะรู้สึกเจ็บปวดสูญเสียความมั่นใจไม่ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของตนเองและไม่ยอม
เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
  4) บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นอิสระครูควรเปิดโอกาสให้เด็กคิดแสดงออกอย่างอิสระ
และยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ความรู้และวัยของเด็กเพราะเป็นช่วงแห่ง
การเรียนรู้ควรให้โอกาสเวลาและเรียนรู้ลองผิด ลองถูกความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ไม่ควรต าหนิ
จนเกินไปแต่เป็นการเรียนรู้และมีความสมบูรณ์ในเวลาต่อไปด้วยทักษะความช านาญประสบการณ์ที่
เพ่ิมพูนขึ้นและความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนการสอนแห่ง
ความส าเร็จเมื่อผู้เรียนเกิดความส าเร็จแม้เพียงเล็กน้อยผู้สอนควรถือโอกาสเสริมแรงและบอกให้ทราบ
ถึงความส าเร็จยินดีชื่นชมพอใจกับความส าเร็จที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นก าลังใจให้ศิษย์ได้เรียนรู้ต่อไปเป็น
รางวัลแห่งความส าเร็จผู้สอนที่สร้างสรรค์จะให้ความส าคัญและเน้นความส าเร็จมากกว่าความล้มเหลว
เพราะ“บุคคลจะเรียนรู้จากความส าเร็จที่รู้ว่าตนเองมีความสามารถท าได้มากกว่าความล้มเหลวหรือ
ท าไม่ได้” 
  5) บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จึงควรเป็น
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นการยอมรับการไว้วางใจการให้อิสระท้าทายความส าเร็จเป็น
โอกาสให้เด็กได้ส ารวจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กมีความกล้าที่จะท างานที่
สลับซับซ้อนและได้รับก าลังใจจากครูบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงมีผลต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมากห้องเรียนที่เด็กมีอิสระไม่ถูกควบคุมจากระเบียบวินัยที่เคร่งครัด
จนเกินไปรวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนรู้จักการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนให้ผู้เรียนได้มีเวลา
ว่างบ้างรวมทั้งการส่งเสริมการท างานกลุ่มและเดี่ยวจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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 สอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (อ้างถึงใน UTQ-2134: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ, 2556) ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กท าได้ดังนี้ 
  1) การสอน เป็นการเพ่ิมทักษะการคิดต่าง ๆ เช่น คิดจิตนาการ ความคิดอเนกนัย คิด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแปลกใหม่หลากหลายคิดยืดหยุ่น คิดเห็นที่แตกต่างและ
การประเมิน 
  2) การประเมินการคิด เป็นสิ่งที่ใช้ให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในการคิดเช่นวิธีคิด 
ประสิทธิภาพทางความคิดการน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช้ ให้รู้ว่าจะพิจารณาของเกณฑ์ของ
ความคิดอย่างไรนั้น ควรมีการก าหนดให้รู้จักความมีจุดประสงค์ของการท างาน รู้จักการประเมินของ
ตนเอง การใช้เหตุผล การพยายาม  และสามารถปรับไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
  3) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน คือ การให้โอกาสเด็กได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลาย
ด้าน โดยใช้ประสาทสัมผัสหรือความรู้มาจากประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน
ทั้งจากหนังสือ ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบด้วยตนเองและที่ส าคัญคือให้เด็กได้สร้างความรู้จากตัวของเขา
เอง 
  4) กระตุ้นและท้าทายนักเรียนให้คิด ได้แก่ งานที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ บรรยากาศในชั้น
เรียน การให้อิสรเสรี ความยุติธรรม การเคารพในความคิดเห็นของนักเรียน ให้เด็กมั่นใจว่าไม่ถูก
ลงโทษหากคิดต่างจากความคิดเห็นของครู หรือคิดว่าครูไม่ถูกยอมให้เด็กล้มเหลวหรือผิดพลาด (โดย
ไม่เกิดอันตราย) แต่ต้องให้ฝึกเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมา 
  5) ตัวนักเรียน โดยมีการสนับสนุนให้นักเรียนถามค าถามด้วยตนเอง การประเมิน ครู
ต้องหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ หรือเป็นทางการอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้เด็กมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินร่วมกับครู 
  6) การสอนและการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการคิด เพ่ือน าไปผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ 
เพราะสามารถใช้ได้กับทุกวิชา ลองให้เด็กเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่มีค าตอบที่ดีที่สุด ค าตอบที่คลุมเครือและ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ และให้ครูเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ผู้สั่งการ 
  7) การจัดระบบและชั้นบรรยากาศในชั้นเรียน ให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองให้
มากขึ้น ปรับระดับตารางเรียนให้ยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความสามารถที่หลากหลาย 
จัดกลุ่มการสอนหลาย ๆ แบบ เช่น จับคู่กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ แบบเดี่ยว นอกจากนี้ควรจัดห้องเรียนให้
แตกต่างกันไปในแต่ละเวลา สถานที่ บางห้อง บางครั้งไม่มีที่นั่งนั่งใกล้กันไกลกันนั่งข้างนอก เรียนที่
สนาม เป็นต้น 
  8) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกการคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีการ
ที่ครูกระตุ้นให้เด็กคิดแบบอเนกนัย ครูอาจเป็นคนป้อนสถานการณ์ยั่วยุที่จะกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ โดยระดมพลังสมอง การใช้ค าถามการดัดแปลงการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฝึก
กับนักเรียน 
  9) การระดมพลังสมอง เป็นวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ได้สามารถคิดสร้างสรรค์และได้
แก้ปัญหาของการระดมสมอง มี 2 ประการ ประการแรกเป็นจุดประสงค์ระยะยาวเพ่ือแก้ปัญหาที่
ส าคัญ ประการที่สอง เป็นจุดประสงค์ระยะสั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและได้ความคิดจ านวนมาก 
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  เด็กที่ประสบความส าเร็จในความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการเตรียมพร้อมของผู้ปกครอง
และการส่งเสริมของครู ด้วยการท าตนเป็นแบบอย่างและการสร้างบรรยากาศส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์โดยการ 
   1) เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   2) ไว้วางใจและยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ให้เด็กดูแลรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง 
   3) สนับสนุนให้ก าลังใจเด็กท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรเข้าไปท าให้หรือช่วยเหลือ
ทุกอย่าง  ควรแนะน าและให้ก าลังใจเด็กเมื่อเด็กท าผิดพลาด หรือไม่ประสบความส าเร็จ 
   4) ยกย่อง ชมเชยเด็กเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเด็กพบความส าเร็จ พยายาม
จัดกิจกรรมที่ง่ายขึ้นเมื่อเด็กท าไม่ได้เพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จ 
   5) เมื่อเด็กเกิดค าถามหรือพบข้อสงสัย จะสงเสริมให้เด็กค้นพบหาค าตอบด้วย 
ตนเองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง คอยให้ก าลังใจ และสนับสนุน 
   6) สนับสนุนให้เด็กค้นพบและแสวงหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการและสนใจ เพ่ือ
หาทางเลือกใหม่ ๆ ผู้ใหญ่ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย ซึ่งค้นหาความสามารถพิเศษที่
ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กอันพัฒนาให้เขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดตามความต้องการและความสนใจ 
   7) ฝึกฝนให้เด็กท างาน สร้างผลงานหาประสบการณ์จากการท างาน เพ่ือช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และสร้างผลงาน 
   8) กระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ด้วยวิธีการหลากหลายและ ขจัด
ความเฉื่อยชาเกียจคล้านของเด็ก 
 ซึ่งคล้ายกันกับ นิพาดา เทวกุล (2557) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจท าได้ทั้ง
ทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมก็สามารถท าได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น 
  1) การส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง 
  2) ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  3) ยอมรับความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข 
  4) แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  5) ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคนอ่ืน 
  6) อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกันท าเหมือนกัน 
  7) ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ 
  8) เอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของคนด้วยใจเป็นกลาง 
  9) ระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

 สอดคล้องกับมนธิดา สีตะธนี (2558) กล่าวว่า พลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กหากถูกเก็บ
ไว้ ไม่มีโอกาสปล่อยออกมา ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะไม่ได้รับการพัฒนา หน้าที่ของผู้ใหญ่ คือ 
การดึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กออกมา การสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่สกัด
กั้นจิตนาการของเด็ก การสร้างโอกาสให้เด็กฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกและได้ท าอย่าง
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ต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกโอกาส ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้น
เรียน ในครอบครัว และในชีวิตประจ าวัน เด็กยิ่งฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์บ่อย ๆ ทักษะการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ก็จะยิ่งมีมากขึ้น ถ้าเด็กได้รับการฝึกฝนให้ท าอย่างต่อเนื่องเด็กจะมีความคล่องใน
การดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาจนเกิดเป็น “จิตคิดสร้างสรรค์” ที่ฝังอยู่ในตัว และจะดึงออกมาใช้
เองในโอกาสต่าง ๆ การฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
เด็กระดับโรงเรียนในทุกช่วงชั้น จึงควรได้รับการฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกเด็กให้สร้างสิ่ง
ใหม่ หมายถึง ฝึกเด็กให้ท าสิ่งที่เด็กคิดขึ้นเอง เด็กท าขึ้นเอง การส่ง เสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
ระดับโรงเรียน จ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นจากตัวเด็กเอง ซึ่งท า
ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างานรายบุคคล การออกแบบ
กิจกรรมจะให้เด็กท าชิ้นงานด้วยตัวเองคนเดียว โดยการออกแบบกิจกรรมต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ส าคัญของความสามารถคิดสร้างสรรค์ 3 อย่าง คือ แรงจูงใจ ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
องค์ความรู้หรือประสบการณ์ การออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้เด็กดึงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ออกมา ออกแบบกิจกรรมให้เด็กมีแรงจูงใจที่ต้องการจะท า ออกแบบกิจกรรมให้อยู่ในกรอบความรู้
หรือประสบการณ์ที่เด็กมี หรือมีสิ่งเอ้ืออ านวยให้เด็กสามารถเข้าถึงการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้เพ่ิม
หรือมีประสบการณ์เพ่ิมในสิ่งที่ต้องการสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมที่ท าให้เด็กสามารถใช้ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การท างานส าเร็จได้ 2) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท างาน
กลุ่ม การให้เด็กสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการท างานกลุ่ม ต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง คือ 
การมีส่วนร่วม สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด และมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์, การ
ตัดสินใจ สมาชิกในกลุ่มมีการตัดสินใจร่วมกัน มีการใช้ความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการตก
ลงในการท างานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มตกลงร่วมกันในการท างานชิ้นสร้างสรรค์ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์รูปแบบการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือการระดมความคิดเป็นสิ่งส าคัญมาก
เพ่ือให้กลุ่มสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์จากสมาชิกกลุ่มออกมา สมาชิกกลุ่มจึงจึงต้องมีโอกาสได้
เสนอความคิดอย่างเสรี และได้รับการต้อนรับการเสนอความคิดจากสมาชิกกลุ่มอ่ืน  ๆ การตกลงใน
การท างานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจ และมีความมุ่งม่ันที่จะท าชิ้นงานสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 Torrance (1964) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนการฝึกฝน
และการปฏิบัติที่ถูกและยิ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยเท่าใดก็ยิ่งจะเป็นผลดี
มากเท่านั้นและ Torrance ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์และพรสวรรค์ว่าญี่ปุ่นเป็น
ชาติที่มีบรรยากาศท่ีดีที่สุดส าหรับความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเด็กที่มีพรสวรรค์ยิ่งกว่าประเทศใด ๆ
ในโลกการจัดประสบการณ์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นท าได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับบทบาทของครูและพฤติกรรมการสอนของครูเพราะครูสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็ก
เป็นคนมีเหตุผลรู้จักใช้ความคิดอย่างอิสระป้อนปัญหาและให้เด็กแสดงความคิดเห็นโดยการตั้งค าถาม 
เป้าหมายของการสอนอย่างสร้างสรรค์คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบผ่านครูที่มีความ
กระตือรือร้นอย่างสูงมีความซาบซึ้งต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้าง  “บรรยากาศที่
สร้างสรรค์” (Creative Climate) จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และได้น าเสนอแนวทางการสร้าง
บรรยากาศให้กับนักเรียนที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1) สนับสนุนและส่งเสริมแรงความคิดที่ไม่ปกติ 
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  2) ใช้ความล้มเหลวเป็นตัวช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงข้อผิดพลาดและช่วยสนับสนุนที่
เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
  3) ปรับเปลี่ยนความสนใจและความคิดของนักเรียนในห้องเรียนเท่าท่ีจะท าได้ 
  4) ให้เวลานักเรียนในการที่จะคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเขา ความคิด
สร้างสรรค์ไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด 
  5) สร้างบรรยากาศของการเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนและ
ระหว่างนักเรียนกับครู เพ่ือที่เด็กจะได้แลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งมีอิสระในการท าอะไร 
  6) ตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ในส่วนอ่ืนนอกเหนือจากการท าศิลปะและงาน
ประดิษฐ์การพูดการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกวิชา 
  7) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายท าตัวเป็นแหล่งวิทยา 
  8) รับฟังและหัวเราะร่วมไปกับนักเรียนที่หลากหลายท าตัวเป็นแหล่งวิทยาการ 
  9) ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนในการดูแลประสบการณ์
การเรียนรู้และการศึกษาของตนเอง 
  10) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยสนับสนุน
ความคิดเห็นของเด็กและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและท าโครงการต่าง ๆ 
 Eisner (1976) ได้สรุปหลักการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้มีประสิทธิผลไว้ 3 ประการคือ 1) การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนและห้องเรียนน าไปสู่ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การพัฒนาหลักสูตรที่จะช่วยให้ครูท างานได้  3) การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู
เกี่ยวกับการสอนของเขาเพ่ือจะได้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง ทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ครู
ทุกคนคงต้องน ามาพิจารณาถ้ามุ่งหวังจริงจังที่จะช่วยกันเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก 
 จากความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนนั้นจะต้องมี
การจัดบรรยากาศห้องเรียน การให้อิสระในความคิด และได้แสดงออกได้อย่างเต็มความสามารถ 
รวมทั้งการสร้างสถานการณ์ให้กับเด็กให้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ควรให้ก าลังใจถ้าเด็กมีการ
ถามตอบได้อย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1.6 การวัดและประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ 
 อารีย์ พันธ์มณี (2547) ได้กล่าวว่า การวัดความคิดสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ประการหนึ่ง คือ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานที่มี
คุณค่าทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้พยายามศึกษา
และพัฒนาตามล าดับ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  1) การสังเกต การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์การสังเกต
พฤติกรรม เป็นวิธีที่พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง สามารถใช้การสังเกตพฤติกรรมให้ประโยชน์ได้ เพราะบุคคล
ดังกล่าวใกล้ชิด และรู้จักเด็กดีกว่าบุคคลอ่ืน แต่มีข้อสังเกตว่าครูและผู้ปกครองควรทราบและเข้าใ จ
พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ท่ีเด็กแสดงออกได้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะท าให้ผลของการสังเกตผิดพลาดไป 
เพราะเท่าที่ปรากฏครูมักเข้าใจว่า เด็กที่มีสติปัญญาดี มีระเบียบวินัย และเชื่อฟังครูเป็นเด็กที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ 



57 

  2) การวาดภาพ หมายถึง การให้วาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนด เป็นการถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่ก าหนดให้อาจเป็น
วงกลม สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดต่อเติมให้เป็นภาพ 
  3) รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูรอยหยดหมึก แล้วคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็น 
มักใช้กับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กอธิบายได้ดี 
  4) การเขียนเรียงความ และงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อที่
ก าหนดและประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กวัย
ประถมศึกษามีความส าคัญยิ่ง หรือจัดเป็นช่วงวิกฤตของการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เด็กมีความ
สนใจในการเขียนสร้างสรรค์ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะ 
  5) แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานซึ่ง
เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีทั้งใช้
ภาษาเป็นสื่อ และการใช้ภาพเป็นสื่อ เพ่ือเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบมี
การก าหนดเวลาด้วย 
 Young (1972) ได้พยายามเสนอเกณฑ์ในการประเมินผลงานว่าจะต้องมีลักษณะแปลก
ใหม่และมีคุณค่าจ าแนกเป็นลักษณะย่อยดังนี้ 
  1) ความแปลกใหม ่
   (1.1) ใหม่ในฐานะต้นคิด 
   (1.2) ใหม่จากกลุ่มอ้างอิง 
   (1.3) ใหม่ในลักษณะที่แตกต่างจากแนวทางท่ัวไป 
   (1.4) ใหม่ในฐานะสร้างขึ้นใหม่ 
  2) ควรมีคุณค่าประเมินจาก 
   (2.1) คุณค่าต่อผู้สร้าง 
   (2.2) คุณค่าต่อผู้อื่น 
 Besemer & Traffinger (1981) ได้เสนอการวัดความคิดสร้างสรรค์โดยประเมินจาก
ผลงานขึ้นในรูปแบบของเมตริกการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน  (The Creative 
Product Analysis Matrix or CPAM) โดยได้สรุปรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีบทความและงานวิจัยที่
กล่าวถึงเกณฑ์ในการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานมากกว่า 90 ชิ้นซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน
ถึง 125 เกณฑ์แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
ประกอบด้วย 3 มิติจ าแนกเป็น 14 ประเภทตามตารางที ่2.2 
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ตาราง 2.2  แสดงเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ Besemer & Traffinger 
 

1. ความแปลกใหม่ 2. การแก้ปัญหา 
3. การต่อเติมเสริมแต่ง

และการสังเคราะห์ 
พิจารณาจากกระบวนการ 
ใหม่วิธีการใหม่มโนทัศน์ 
ใหม่การมีอิทธิพลต่อการ
สร้างผลงานลักษณะ
เดียวกันนี้ในอนาคต 
1.1 เพาะความคิด ผลผลิตมี
อิทธิพลต่อการสร้างผลงาน
ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต 

พิจารณาจากระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมของผลผลิต
เพียงพอ 
2.1 เพียงพอ ผลผลิตสามารถแก้ปัญหา
ในสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
2.2 คิดริเริ่ม ผลผลิตมีความคิดไม่
เหมือนไม่ซ้ ากับความคิดของคนอื่นที่มี
ประสบการณ์การฝึกและการเรียนรู้
ใกล้เคียงกัน 

พิจารณาจากความ 
สมบูรณ์ความซับซ้อน
ความประณีตน่าดูแสดง
ถึงฝีมือและความช านาญ
พร้อมทั้ง 
สื่อความหมายได้ 

1.2 คิดริเริ่ม ผลผลิตมี
ความคิดไม่เหมือนไม่ซ้ ากับ
ความคิดของคนอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การฝึกและการ
เรียนรู้ใกล้เคียงกัน 
1.3 เปลี่ยนรูป ผลผลิตท า
ให้เกิดการปฏิบัติให้ผู้ใช้  
ผู้ฟัง ผู้พบเห็น 

2.3 สมเหตุสมผล  ผลผลิตมีกระบวนการ
แก้ปัญหาถูกต้องสมเหตุสมผลตามวิธีการ
ของศาสตร์นั้น 
2.4 ใช้ประโยชน์ได้ ผลผลิตสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.5 คุณค่า ผลผลิตนั้นมีคุณค่าตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ 

3.1 ชวนด ู
3.2 ซับซ้อน 
3.3 ประณีต 
3.4 สื่อความหมายได้ 
3.5 สมบูรณ์ 
3.6 ใช้ฝีมือและความ
ช านาญ 

  
 สรุปเกณฑ์การประเมินผลงานจากความคิดสร้างสรรค์การประเมินความคิดสร้างสรรค์จาก
ชิ้นงานประดิษฐ์ ที่เป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ ในด้านความคิดริเริ่ม ความคล่องในความคิด 
ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิดละเอียดลออ ตามทฤษฎีของ Torrance (1964) ประเมินผลงานด้วย
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ในผลงานประดิษฐ์ ในด้านความคิดริเริ่ม ได้แก่ 1) ความแปลกใหม่ 
2) ความคล่องในความคิด ได้แก่ ปริมาณของชิ้นงาน 3) ความยืดหยุ่น ได้แก่ การต่อเติมเสริมคุณภาพ
ของชิ้นงาน 4) ความคิดละเอียดลออ ได้แก่ การน าไปใช้ประโยชน์ การจัดสัดส่วนของชิ้นงาน ความ
ประณีตสวยงาม ความซับซ้อน ฝีมือและความช่ าชอง ตามตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  แสดงเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric’s) 

4 3 2 1 
ความคิดริเริ่ม 
1. ความแปลกใหม่ 

 
ความคิด แปลก
ใหม่ไม่เหมือน
ใคร 

 
ความคิดแปลก
ใหม่มีบางส่วน
เหมือนผู้อ่ืน
เล็กน้อย 

 
ความคิดใหม่
เล็กน้อยส่วนใหญ่
เป็นความคิดเก่า 

 
ผลงาน
ลอกเลียนแบบ
ผู้อื่น 

ความคล่องในการคิด 
2. ปริมาณของชิ้นงาน 

 
มีปริมาณของ
ชิ้นงานมากกว่าที่
ก าหนดในเวลาที่
จ ากัด 

 
มีปริมาณของ
ชิ้นงานเท่ากับที่
ก าหนดในเวลา
จ ากัด 

 
มีปริมาณของ
ชิ้นงานน้อยกว่าที่
ก าหนดเพียง
เล็กน้อยในเวลา
จ ากัด 

 
มีปริมาณของ
ชิ้นงานน้อยกว่า
ที่ก าหนดและ
มากกว่าเวลาที่
ก าหนด 

ความยืดหยุ่น ในการ
คิด 
3. การต่อเติมเสริม
คุณภาพของชิ้นงาน 

 
 
ใช้วัสดุอื่นต่อเติม
ผลงานท าให้มี
คุณค่ามากที่สุด 

 
 
ใช้วัสดุอื่นต่อ
เติมผลงานท า
ให้มีคุณค่า 

 
 
ไม่ใช้วัสดุอื่นต่อ
เติมแต่ผลงานมี
คุณค่า 

 
 
ผลงานไม่มี
คุณค่า 

4. การจัดสัดส่วนของ
ชิ้นงาน 

มีรูปทรงสัดส่วน
เป็นรูปร่างเต็ม
รูปแบบเสร็จ
สมบูรณ์มากที่สุด 

มีรูปทรงสัดส่วน
เป็นรูปร่างเต็ม
รูปแบบเสร็จ
สมบูรณ์มาก 

มีรูปทรงสัดส่วน
เป็นรูปร่างไม่เต็ม
รูปแบบสมบูรณ์
เพียงเล็กน้อย 

ไม่มีรูปทรง
สัดส่วน และไม่
เสร็จสมบูรณ์ 

5. ความประณีต
สวยงาม 

ผลงานทุกส่วน 
ดูกลมกลืน 

ผลงานส่วนใหญ่
ดูกลมกลืน 

ผลงานบางส่วน 
ดูกลมกลืน 

ผลงานขัดกันไม่
มีความกลมกลืน 

6. ความซับซ้อน ผลงานทุกส่วนมี
ความซับซ้อนดี
มาก 

ผลงานส่วน 
ใหญ่มีความ 
ซับซ้อนดี 

ผลงานส่วน 
น้อยมีความ 
ซับซ้อน 

ผลงานไม่
ซับซ้อนเลย 

7. ฝีมือและความ
ช่ าชอง 

มีความ
คล่องแคล่วในการ
ท างาน  ตั้งใจ
ท างาน  ผลงานมี
ความหมายชัดเจน
ดีมาก 

มีความ
คล่องแคล่วใน
การท างานตั้งใจ
ท างาน  ผลงานมี
ความหมาย
ชัดเจนดี 

ไม่มีความ
คล่องแคล่วในการ
ท างานแต่มีความ
ตั้งใจในการท างาน
ผลงานมี
ความหมาย 
ชัดเจนดี 

ไม่มีความ
คล่องแคล่วใน
การท างานและ
ไม่ตั้งใจท างาน
ผลงานไม่มี
ความหมาย 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระบุชัดถึงความมุ่งหวังในอันที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านพุทธิพิสัยซึ่งเป็นการพัฒนานักเรียนทางปัญญา ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งก าหนดการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยค านึงถึงล าดับขั้นของการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาอันได้แก่ Taxonomy ของ Anderson ที่ปรับใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน Standardized Curriculum ซึ่งคือการพัฒนาทักษะการคิด
(Thinking Skills) ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ผู้สอนควรได้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผลที่พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนเป็น
ประการส าคัญทักษะการคิดช่วยพัฒนาการใช้สติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผู้สอนจึงควร
น ามาใช้เป็นหลักในการสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมในการฝึกทักษะทางความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 การประเมินการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือวัดระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จุดมุ่ งหมายทางการศึกษาของ
Benjamin S. Bloom ถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่มีความส าคัญที่มีการน ามาประยุกต์ใช้
กันอย่างแพร่หลายในทุกระดับของระบบการศึกษาในโรงเรียนและในทุกสาขาวิชา เครื่องมือในการ
ประเมินส่วนใหญ่จึงเป็นแบบทดสอบที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์ดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจากการน าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมไปใช้ในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า  
มีข้อจ ากัด สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1) มาตรฐานที่เข้มงวดของพฤติกรรมแต่ละขั้น ท าให้เกิดความเข้าใจว่าไม่สามารถทับ
ซ้อนและเหลื่อมล้ ากันได้ 
  2) พฤติกรรมในชั้นต่ าบางพฤติกรรมมีความซับซ้อนมากกว่าขั้นสูง 
  3) การให้ค าจ ากัดความในพฤติกรรมแต่ละขั้น 
  4) ไม่สะท้อนแนวคิดการประเมินตามแนวคิดใหม่ 
 จากข้อจ ากัดดังกล่าว บรรดาผู้เชี่ยวชาญและลูกศิษย์ของ Benjamin S. Bloom ได้ร่วมกัน
ปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในปี 1990-1999 โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนี้ (ฉัตรศิร ิปิยะพิมลสิทธิ์, 2548) 
  1) ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ก็คือ ชื่อของกระบวนการทาง
ปัญญาทั้ง 6 ขั้นนั้น จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ปรับปรุงใหม่นี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการคิด และการคิดเป็นกระบวนการของการกระท า 
ดังนั้นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้ จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบายกระบวนการทางปัญญาใน
ลักษณะของการกระท า 
  2) ค าอธิบายหรือค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับขั้น จะถูกแทนที่
ด้วยค ากริยา และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย 
  3) ในขั้นของความรู้ (Knowledge) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เนื่องจาก ความรู้คือผลลัพธ์
หรือผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้น ค าว่าความรู้จึงแทนที่ด้วยค าว่า “จ า” 
(Remembering) 
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  4) กระบวนการทางปัญญาในขั้นความเข้าใจ (Comprehension) และการสังเคราะห์ 
(Synthesis) ได้ ถูกน าเข้ าไปรวมไว้ ในขั้น  “เข้ าใจ” (Understanding) และ“คิดสร้างสรรค์” 
(Creating) ตามล าดับ เพ่ือให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 
 จากปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัย สามารถน าเสนอตาราง เปรียบเทียบ
กระบวนการทางปัญญาท่ีใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.4  การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ 
 

ค าศัพท์เดิม ค าศัพท์ใหม่ 
1.  ความรู้ (Knowledge) 
2.  ความเข้าใจ (Comprehension) 
3.  การน าไปใช้ (Application) 
4.  การวิเคราะห์ (Analysis) 
5.  การสังเคราะห์ (Synthesis) 
6.  การประเมินค่า (Evaluation) 

1.  จ า (Remembering) 
2.  เข้าใจ (Understanding) 
3.  ประยุกต์ใช้ (Applying) 
4.  วิเคราะห์ (Analyzing) 
5.  ประเมินค่า (Evaluating) 
6.  คิดสรา้งสรรค ์(Creating) 

  
 ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่
ปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1) จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ บอก
ได้ ระบุ บอกชื่อได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 
  2) เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง 
สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 
  3) ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้  แก้ไข
ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
  4) วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ
การจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได ้
  5) ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ตัดสิน 
ตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 
  6) คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 
 
2.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับการเรียนรู้เพื่อ
ความคิดสร้างสรรค ์
 ด้วยปัจจุบันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
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โลกได้อย่างสันติ ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงถูกจัดท าขึ้น
ส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดย มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มี
จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  2. เป็นหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 3. เป็นหลักสูตร
การศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่น 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ 
เวลาและการจัดการเรียนรู้ 5.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 6. เป็นหลักสูตร
การศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  4. มีความ
รักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามใน
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้
  1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
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และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
  2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 7. รักความเป็นไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้      
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการ
เรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมิน
อย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนดเพียงใด 
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2.3  การศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา 
ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง 
“ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการ
นอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ 
บริษัทวอลทดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและ
ก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 
Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าเครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความ
จ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น 
สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  • 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 
  •  4C (Critical Thinking-ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ , Communication-ก า ร สื่ อ ส า ร 
Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และ
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 
 2.3 .1   รูปแบบของการเรียนรู้ แห่ งศตวรรษที่  21 หรือ  The Constructivist 
Classroom 
 สุทัศน์  เอกา (2558) การเรียนรู้แห่ งศตวรรษที่  21นักเรียนแต่ละคน “ต้องผ่าน
ประสบการณ์ 3 ชนิดของการเรียนรู้ Must Experience Three Types of Learning” คือ 1. การ
เรียนรู้ส่วนบุคคล Personal Learning 2. การเรียนแบบกลุ่มการเรียนรู้ Group Learning 3. การฝึก
ทักษะเพ่ือความช านาญ Practice for Skill ในรูปแบบของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Teach 
Less Learn More หรือ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้นี้จะขอน าเสนอ 8 รูปแบบของหลักการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่ครู จะได้ “หยิบเอาหลักการข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อนี้ ไปออกแบบการเรียนการ
สอน” เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ครบทั้ง 3 ชนิด คือ 1. การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personal 
learning 2. การเรียนแบบกลุ่มการเรียนรู้ Group Learning และ 3. การฝึกทักษะเพ่ือความช านาญ 
Practice for Skill ดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 
  1) เริ่มต้นจากส่วนใหญ่ ขยายไปยังส่วนย่อย Begin with the Whole -Expanding to 
Parts อธิบายตามหลักวิชาการว่า “เรียนรู้จากองค์รวม” เหมือนเด็กฝึกงาน หัดแยกชิ้นส่วนของ
เครื่องยนต์ นี้คือส่วนใหญ่หรือองค์รวม แกะออกศึกษาทีละชิ้น เป็นส่วนย่อย และประกอบเข้าไปใหม่
ให้ดีดังเดิม สร้างความช านาญให้ตนเองเช่นนี้ ก็จะเป็นคน “คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้” 
เรียกว่า Learning by Doing นั่นเองเริ่มต้นยกเหตุการณ์ที่ผู้เรียนสนใจร่วมกัน แล้วแต่ละคนไป
ส ารวจตรวจสอบหาข้อมูล Data ผู้เรียนมี “ภารกิจ Mission” ในการ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ
ข้อมูล ตีความหมายของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับ Learner Gathers, 
Organizes, Interprets, Analyzes, Evaluates Data. ตามแบบการเรียนของ Constructivist 
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Learning นั้นผู้เรียนจะเกิดความรู้และความจ าชนิดถาวร Permanent Knowledge and Memory, 
เกิดความเข้าใจ Understanding, และส าคัญที่สุด การเรียนโดยวิธีนี้ จะท าให้เกิด การคิดวิเคราะห์ 
Critical Thinking และ เรียนรู้กระบวนการท างาน Process ด้วยตนเองโดยธรรมชาติอีกด้วย 
  2) แสวงหาค าถามของนักเรียน จากความสนใจ Pursuit of Student Questions and 
Interests ให้ก าลังใจ และเสริมแรงแห่งความอยากรู้อยากเห็น “จนต้องถาม” และ “สร้างความ
มุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน” ท าให้ เขามองเห็นเส้นชัย ที่หาก “ใช้ความพยายามเต็ม
ความสามารถ” ก็จะไปถึงเส้นชัยได้ทุกคนมีการสื่อสาร 2 ทาง หรือ 2-way Communication ครูรู้
พ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนโดยไม่ต้องคิดเอาเอง และรู้ความต้องการของพวกเขา จากการ
สื่อสาร 2 ทางนี้แล้ว จะท าให้การเรียนการสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด Objective and 
Indicator ได้ดียิ่งขึ้น เพราะการรู้เขารู้เรานี้เป็นชัยชนะตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว 
  3) ศึกษาแบบสืบค้น Inquiry หรือ การวิจัย Research จากแหล่งปฐมภูมิ จากเนื้อหาที่
อาจบิดเบือน Primary Sources from Manipulative Materials จนไปถึงต้นตอที่เป็นความจริงการ
เรียนการสอนแบบ Exploring Learning และการเรียนแบบค้นคว้า สืบสวนสอบสวน หรือ Inquiry 
Learning เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในข้อนี้ 
  4) การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือ การเรียนรู้แบบโต้ตอบ 2 ทาง สามารถสร้างความรู้
จากสิ่งที่นักเรียนรู้อยู่แล้ว Learning is interaction-building on what students already know
การเรียนแบบโต้ตอบระหว่าง “ครู กับ นักเรียน เรียกว่า Interactive Learning” ท าให้คุณครูรู้ 
“ความรู้เดิม Prior Knowledge” ดังนั้น ทั้งคุณครูและนักเรียน จึงสามารถ “สร้างสะพานความรู้ 
Build a bridge of knowledge” ไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ New knowledge ได้อย่างสมบูรณ์ และ
ตลอดไป 
  5) สอนแบบปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน Instructor interacts and 
negotiates with students ครูเรียนรู้จากนักเรียน นักเรียนเรียนรู้จากครูหรือ ครูเรียนรู้จากนักเรียน
และทุกคนในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน สอนแบบปฏิสัมพันธ์ หรือ Interactive 
Learning คือ การที่ครูกับนักเรียนถาม-ตอบกันไปมา เพ่ือหาเพ่ือเขื่อมโยง Knowledge Bridge 
ระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนนักเรียนจะสามารถน าไปหาประสบการณ์ต่อไป 
  6) การประเมินผลการท างานของนักเรียนโดย การสังเกต, มุมมอง, การทดสอบ , 
กระบวนการเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Assessment via student works, 
observations, points of view, tests. Process is as important as product ดั งนั้ น  ครูแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 จึงไม่มุ่งหวังจะวัดด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ เติมค า หรือจับคู่เท่านั้น ให้เขาแสดง
ความคิดเห็นในข้อสอบแบบบรรยาย ตอบปากเปล่า พูดคุย หรือแสดง “ภูมิรู้”ด้วยวิธีใด ๆ ที่สามารถ
เชื่อได้ว่าเขามีความรู้จริง ๆ ข้อสอบใด ๆ จากส่วนกลาง “สวนทางกับแนวคิดข้อนี้” และการ
ประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic Assessment สอดคล้องกับหลักการข้อนี้เป็นความจริงว่า 
ถ้า O-net ต้องการประเมินความคิดวิเคราะห์ นี้เป็นสิ่งดี แต่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ต้องการ
มากกว่านั้น คือ นอกจากคิดเป็นแล้วเรายังต้องการคนที่ท าเป็นจริง ๆ และสามารถแก้ปัญหา เมื่อมี
ปัญหาได้ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรหาทางใช้ O-net เพ่ือตอบสนองความเป็นจริงในเรื่องนี้ด้วย 
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  7) ความรู้เป็นแบบไดนามิค คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามความเป็นจริงของโลก 
Real world และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ Knowledge is dynamic and change 
with experience ดังนั้น เนื้อหาวิชา และการเรียนการสอน จึงต้อง Updated อยู่เสมอ 
  8) นักเรียนท างานเป็นกลุ่มการเรียนรู้ Students work in groups Learning เพราะ 
ความเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่มีอยู่เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการเรียนรู้ใหม่ 
วิธีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Constructivist Approaches ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือ Experience Learning หรือ Learning by Doing ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Learner Centered จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาของชาติให้ทัดเทียม
กับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก หรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศ AEC ได้การเรียนรู้แบบกลุ่ม Group 
learning, Peer Learning หรือ การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน, การระดมความคิด การเรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือเกื้อกูล และ การเรียนรู้ร่วมกัน Brainstorming, Cooperative and Collaborative 
Learning เป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้อย่างได้ผลที่สุด 
 2.3.2  ครูในศตวรรษที่ 21 
 สุทัศน์ เอกา (2558) กล่าวว่า ความส าเร็จของการเรียนการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 มี
ดังนี้ 
  1) ออกแบบการเรียนการสอนด้วย Backward Design 
   1.1) เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน Identify Desired Results 
   1.2) ระบุตัวชี้วัด Indicator ให้ชัดเจน Determine Acceptable Evidence 
   1.3) วางแผนประสบการณ์การเรียน และวางแผนการสอน Plan Learning 
Experiences and Instruction เรื่องนี้สามารถอธิบายให้ชัดเจนได้ว่า What enabling knowledge 
and skills will students need in order to perform effectively and achieve desired 
results? What activities, sequence, and resources are best suited to accomplishing 
our goals? เพ่ือท าให้ เกิดความรู้แท้จริง นักเรียนจะต้อง “ท ากิจกรรมอะไรบ้าง ท าอย่างไร 
ตามล าดับก่อนหลัง” มีแหล่งเรียนรู้ หรือ Learning Resources ที่ดีที่สุดอะไรบ้าง ส าหรับนักเรียน 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ Experience Participation ด้วยวิธีการเรียนแบบ Learning by 
Doing  
  2) สอนด้วยกิจกรรมประสบการณ์ Experience Learning Activity เรียนด้วยวิธีเรียน
แบบลงมือท าจริง ๆ Learning by Doing โดยสรุป ได้ 3 ขั้นตอน คือ 1. การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
Personal Learning 2. เรียนรู้จากกลุ่ มการเรียนที่ ช่ วยเหลือเกื้อกูลและการเรียนรู้ร่วมกัน 
Cooperative and Collaborative Learning 3. การฝึกฝนให้เกิดความช านาญ Practice for Skill
  3) วั ดผลตามความ เป็ นจริ ง  Authentic Assessment และ  Authentic Rubric 
Assessment วัดผลเพ่ือ การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน วัดผลเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้นและวัดผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอน 
  4 ) แก้ ไข ข้ อ ผิ ดพ ล าดที่ ก ระบ วน การ เรี ย น ก ารสอน  Instructional Process 
กระบวนการเรียนการสอน Instructional Process ที่ต้องส ารวจมีดังนี้ 1) การจูงใจเข้าสู่บทเรียน 
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Learning Motivation 2) ก ระบวนการ เรี ยน รู้ ที่ เลื อก ใช้  Learning Process 3) ป ฏิ บั ติ ก าร 
Operating หรือ ช่ วงเวลาของการปฏิบั ติ งานจริง 4) การวัดความสัมฤทธิ์ ผล Measuring 
Achievement ซึ่ง Out put ของการเรียนการสอน คือ คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบ และเราไม่
สามารถแก้ไขอะไรได้ในเมื่อนักเรียนผู้นั้นเรียนจบไปแล้วแต่การแก้ไขจะท าได้ในรุ่นต่อไปท่านจงไป
ส ารวจตรวจสอบที่กระบวนการเรียนการสอน ในข้อ 4) ที่ยกมานี้ว่า มันเกิดความผิดพลาดตรงไหนทั้ง
ของครู และการเรียนของนักเรียน ต้องแก้ไขท่ีตรงขั้นตอนนั้น แล้วจัดความสัมพันธ์ตลอดกระบวนการ
ให้ดีเพ่ือการเรียนการสอนสมบูรณ์ในรุ่นต่อไป 
  5) รักษาคุณภาพ และ พัฒนาคุณภาพ ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA P คือ Plan การ
วางแผน D คือ do แปลว่า ลงมือท า C คือ Check หรือ การตรวจสอบ A-Act หรือ Action ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขทันที เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เรียนแบบนี้ผู้เรียนมีคุณภาพเยี่ยมไม่ว่า
จะใช้ข้อสอบใดมาวัดเรียนแบบนี้ ไม่ต้องมีการบ้านให้เป็นภาระค้างคามีเวลาช่วยงานพ่อแม่และ
ครอบครัวหาความรู้จาก ICT เป็นการเพิ่มเติมด้วยตนเองก็ท าได้คิดจะสร้างสรรค์อะไรก็มีเวลาเป็นของ
ตนเอง 
 2.3.3  แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน 
 Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ โดยการอ่านฟังบรรยายโดยยึดเนื้อหา
(Content Based) จากหนังสือและต าราเป็นรูปแบบที่ครูในประเทศไทยคุ้นเคยและใช้กันมากครูจะ
พยายามบรรยายบอกทุกสิ่งทุกอย่างในต าราหรือหนังสือให้นักเรียนจดบันทึกแล้วน าไปใช้สอบวัดเก็บ
เป็นคะแนนความรู้ โดยสรุปก็คือยึดครูเป็นศูนย์กลาง  (Teacher-centered) ต่อมาครูเริ่มน า 
Technology มาช่วยในการน าเสนอ Content ให้นักเรียนได้รับรู้ก็ยังถือว่าเป็นการยึดครูเป็น
ศูนย์กลางอยู่ 
 

 
 
ภาพที่ 2.5  แสดงการจัดการเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง 
ที่มา หนังสือแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สพฐ. 
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 ในศตวรรษท่ี 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมา
เป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็น
เครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือ
การเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียนเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า  
Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 

 2.3.4  กระบวนการเรียนรู้ในยุคการผลิตแห่งศตวรรษที่ 21 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้อ านวยความสะดวกใน

การพัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิตหากเหลือก็คิดกลยุทธ์การโฆษณาและจัดจ าหน่ายกับกลุ่มที่มี
บริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกันมิฉะนั้นคนหรือกลุ่มบุคคลประชาชนในชาติจะกลายเป็นผู้ซื้อและ
ผู้บริโภคเสียดุลทางเศรษฐกิจและที่ส าคัญคือถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็นดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนจาก  Passive Learning มาเป็น Active Learning ตาม
กระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วยการสร้างประเด็นค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to 
Question) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลง
มือปฏิบัติ (Learn to Construct) การสรุปผลการเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate) 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service) 

ภาพที่ 2.6  แสดงกระบวนการเรียนรู้ในยุคการผลิตแห่งศตวรรษที่ 21 
ที่มา หนังสือแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สพฐ. 
 
 การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและ
คุ้นเคยได้แก่แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพชีวภาพและวิถีชุมชนเป็นสถานการณ์กระตุ้นให้เกิดค าถาม
อยากรู้พร้อมคาดเดาค าตอบโดยอาศัยทักษะการสังเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) ตาดูหูฟัง
จมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสกายสัมผัสเก็บข้อมูลที่ดีที่มีรายละเอียดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณและเชิง
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คุณภาพต่อจากนั้นจัดกิจกรรมการสืบค้นอ่านรวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากลเพ่ือน ามา
อภิปรายสร้างกระบวนการกลุ่มน าความรู้สากลมาสนับสนุนค าตอบที่คาดเดาก่อนหน้าว่าเป็นที่ยอมรับ
ถูกต้องเชื่อถือได้หรือน าไปโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไปรับเอาความรู้ใหม่มายึดถือ
แทน โดยอาศัยทักษะการพิสูจน์ เชิงเหตุผลอธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหาตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ค 6) ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากสืบค้นอ่านรวบรวมความรู้มาใช้สนับสนุนหรือ
โต้แย้งการคาดเดาคาตอบนั้นนักเรียนยังได้ความรู้เพ่ิมเติมอ่ืนอีกมากมาย น าไปสู่ค าถามที่ค้างคาใจ 
หรือค าถามที่สงสัยลึกไปจากเดิมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าสู่กระบวนการวิจัย ศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งเฉพาะทางที่เรียกว่า Project Based Learning เกิดแรงบันดาใจคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
อาศัยทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือ
วิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัดและสนใจเฉพาะด้านของบุคคล น าผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมไป
เผยแพร่ให้กลุ่มคนในสังคมใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนจะมี
การประยุกต์น าเทคโนโลยี สื่อสารสนเทศมาช่วยการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
 
 2.3.5  ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ที่มา หนังสือแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สพฐ. 
 
 วิจารณ์พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระ
วิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่  21 ปัจจุบันการ
เรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน
โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วยภาษาแม่
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และภาษาส าคัญของโลกศิลปะคณิตศาสตร์การปกครองและหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ  (Interdisciplinary) หรือหัวข้อ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลักดังนี้ 
  1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและการสื่อสารและการร่วมมือ 
  2) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมายผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้ในหลายด้านได้แก่ความรู้ด้าน
สารสนเทศความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 
  3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จนักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญได้แก่ความยืดหยุ่นและการปรับตัวการริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 
 2.3.6  แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ 
 การจัดท าแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
  1) ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) 
   1.1) การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตตั้งประเด็นค าถามจากแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา 
   1.2) การบูรณาการความรู้และความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ 
   1.3) การสร้างทักษะการสืบค้นรวบรวมความรู้ 
   1.4) การสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน 
   1.5) การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน 
   1.6) การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
  2) ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century 
Skills) 
   2.1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ความถนัดสาขาอาชีพ
ทัศนคติต่อการทางานและอาชีพ) 
   2.2) น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน 
(เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติทัศนคติและความรู้) 
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   2.3) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด(คลังข้อสอบระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาระบุระดับขั้นพฤติกรรม) 
   2.4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และเส้นทางการศึกษาต่อสู่
การประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 
  3) ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & 
Instruction) 
   3.1) สอนให้ เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่  21 มุ่ งเน้น เชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary: ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกันของวิชาแกนหลัก) 
   3.2) สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบ
การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) 
   3.3) สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน
การเรียนรู้แบบสืบค้นและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) 
   3.4) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL 
  4) ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional 
Development) 
   4.1) ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 
   4.2) ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
   4.3) ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคิดแบบ
วิจารณญาณ 
   4.4) สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียนสติปัญญาจุดอ่อนจุดแข็งในตัว
ผู้เรียนและสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
   4.5) พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์และจัด
ประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 
   4.6) ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
   4.7) แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ
สื่อสารให้เกิดขึ้น 
  5) ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 
Environment) 
   5.1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียนการรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก้ือหนุนเพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
   5.2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วมการ
แบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 
   5.3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบทโดยเฉพาะการเรียน
แบบโครงงาน 
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   5.4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพจากระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21
จัดท าตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบดังนี้ 

 โมดูล 1 การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่นเป็นการด าเนินการ
ให้มีคลังแหล่งเรียนรู้คลังอาชีพในถิ่นฐานและโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

 โมดูล 2 การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นเป็นการด าเนินการให้มีหน่วย
เรียนรู้บูรณาการข้ามรายวิชามีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการและมีตาราง
เรียนปกติและตารางเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 

 โมดูล 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 กระบวนการคือการฝึกทักษะการสังเกตการฝึกการตรวจการแสดงออก
ทางคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการการส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการการอภิปราย
แลกเปลี่ยนค าถามและคาดเดาค าตอบการอภิปรายเชื่อมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชาการใช้
บรรณานุกรมวางแผนการสืบค้นอ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุนโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาและการ
อภิปรายสรุปความรู้สากลตามประเด็นค าถามและความรู้ที่ได้เพ่ิมเติมและมีการจัดท าใบความรู้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 โมดูล 4 การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพเป็นการด าเนินการ
ให้มีใบกิจกรรมการจัดกระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการคือการตั้งประเด็นสนใจ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิตการรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้างกระบวนการ
และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนการสรุปผลสื่อสาร
น าเสนอรวมกลุ่มในวิชาชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและมีผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ 

 โมดูล 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการด าเนินการให้มี
เครื่องมือวัดผลที่วัดผลคุณภาพสูงด้านความรู้ทักษะและบุคลิกภาพตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุใน
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบทุกตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละใบ
กิจกรรมและมีเครื่องมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ
บุคลิกภาพและความรู้ในแต่ละกิจกรรมการท างานของแต่ละใบกิจกรรมเพ่ือน าไปใช้แปลผลพฤติกรรม
ที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะและบุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่
จะแปลผลเป็นคะแนนเก็บและแปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะและคุณลักษณะตาม
หลักสูตรตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชีพต่าง ๆ 
   โมดูล 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path เป็นการ
ด าเนินการให้มีการประเมินบุคลิกภาพตามกลุ่มสาขาอาชีพให้กับนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพมีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชา
เพ่ิมเติมโดยกลุ่มสถานประกอบการและความร่วมมือของอาชีวศึกษาการประเมินสมรรถนะสาขา
วิชาชีพของนักเรียนรายบุคคลจากความร่วมมือของส านักงานฝีมือแรงงานจังหวัดและมีการเทียบโอน
หน่วยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิที่ 2 
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   โมดุลที่ 7 การประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการน า
เทคโนโลยีมาช่วยจัดท าคลังทะเบียนแหล่งอาชีพคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้จัดท าโปรแกรมการเรียน
จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการของแต่ละระดับชั้นจัดท าใบกิจกรรมเพ่ือมอบหมายให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จัดท าความรู้และการสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน
รายงานผลงานส่งการบ้านจัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลและจัดท า  Career Path นักเรียน
รายบุคคล 
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ภาพที่ 2.8  แสดงตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ 
ที่มา หนังสือแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สพฐ. 
 
 การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 
เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา 
รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียนที่มี
หลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (Project -based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ ให้นักเรียน
เกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และค าถามเกี่ยวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพ
ของการเป็นศูนย์รวมประสาท (Nerve Centers) ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู 
นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไป
เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ และต้องมีการสร้าง
วัฒนธรรมการสืบค้น (Create a Culture of Inquiry) ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่
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สูงขึ้น (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูก
แทนที่โดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to use new Knowledge in a 
creative way) ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่าง  ๆ เพ่ือรับ
เกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการ
สอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่ เป็นจริง ( life in the real world) เน้น
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (flexible in how we 
teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (Resourceful) ที่ยังคง
แสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป 
 ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ 
(Critical Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (Project-based) 
และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (Research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก 
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (Collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ 
21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service) ก็เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (Greater Community) 
นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้น าตนเองได้ (Self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่าง
ร่วมมือกันคนอ่ืน หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน (Textbook-driven) หรือ
แบบแยกส่วน (Fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ 
การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียน
จะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ความรู้ (Knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่
ได้รับจะเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและ
เนื้อหาแล้วเท่านั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความ
เข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
ด้วย (Self-assessment) ทักษะที่คาดหวังส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นสห
วิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอ่ืน ๆ ดังกล่าวจะเน้นเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ที่คาดหวังว่า
จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ (Collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) ในปัญหาที่ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็น
พลเมืองดี การฝึกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
 ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) 
จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้
โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกล
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กว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ-ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรมความสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the 
Ability to Handle Knowledge Effectively in order to use it Creatively) ถื อ เป็ นทั กษะที่
ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพ่ือ
อนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพ
ในทางบวก (Optimism) ที่มีท้ังความส าเร็จและมีความสุข 
 
2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
 2.4.1  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือรูปแบบของการ
สังเกต รวบรวมประสบการณ์ ข้อมูลและพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นกลางในฐานะนักปฏิบัติคน
หนึ่ง นอกจากนั้นยังท าความเข้าใจผลการปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์เพ่ือปรับแผนการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวัง กลุ่มด าเนินการอาจเป็นครู นักเรียน ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ การวิจัยปฏิบัติการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันความส าเร็จของการวิจัย
ปฏิบัติการเกิดจากความร่วมมือของคนทั้งกลุ่ม 
 อังคณา ตุงคะสมิต (2550) ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่า เป็น
กระบวนการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองค าถามเกี่ยวกับภาระงานที่
ปฏิบัติอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนางาน โดยนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การก าหนดประเด็นที่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและหรือสร้าง
ขึ้นมาใหม่ การวางแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติและการ
น าผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง 

 วิโรจน์  สารรัตนะ (2558) ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมว่าเป็น
กระบวนการวิจัยตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical 
Science) การน าเสนอผลการวิจัยที่อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐาน
ประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่ หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ 
ร่วมกันสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และระดับองค์การรวมทั้งความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ), (2559) ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมว่าเป็นการวิจัยที่มีรูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science)การน าเสนอ
ผลการวิจัยที่อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ 
ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย
และระดับองค์การ รวมทั้งความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
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 วิทูล  ทาชา (2559) ให้ความหมายการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่ าเป็น
กระบวนการวิจัยตามกรอบแนวคิดที่วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) พัฒนาขึ้น ที่มีรูปแบบเน้นความเป็น
ศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) การน าเสนอผลการวิจัยที่อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและระดับองค์การ รวมทั้งความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

 จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช (2560) ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
กระบวนการวิจัยที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การด าเนินการตามวิธีการที่เลือก การประเมินผล และการ
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น โดยผลของการวิจัยท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสามารถพ่ึงพาตนเองต่อไปได้ 
 Hoy และ Miskel (1982) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในวงการศึกษา หมายถึงการวิจัยที่
ด าเนินการโดยผู้ปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การวิจัยปฏิบัติการเป็น
การทดลองหลักสูตรที่สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยผ่านวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับความแตกต่างในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการ
วิจัยดั้งเดิมนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อแตกต่างส าคัญอยู่ที่แรงจูงใจในการท าวิจัยคือผู้ที่ท าวิจั ยเชิง
ปฏิบัติการนั้นมีจุดหมายเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของเขาด้วยตัวเขาเอง ส่วนการวิจัยดั้งเดิมผู้วิจัยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ ทฤษฎี ซึ่งด าเนินการโดยผู้ เชี่ยวชาญการวิจัย หรือ นักวิจัยอาชีพ
โดยเฉพาะ 
 Guerrero (1995) การวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วน ร่ วม  (Participatory Action 
Research-PAR) ว่าไม่ ใช่ วิธี วิทยาของการวิจัย  (Methodology) แต่ เป็ นแนวทางการศึกษา 
(Approach) หรือกลยุทธ์ (Strategy) หรือกระบวนการ (Process) โดยน าเข้าไปเชื่อมโยงอยู่ใน
กระบวนการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการในระยะยาว (Outcomes) และผลที่ได้เป็นรูปธรรม 
  Mikelsen (1995) ได้ศึกษาถึงวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research 
Method) ซึ่งในวงวิชาการ “การพัฒนา” มักจะเขียนต่อท้ายไว้เสมอว่า “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ของประชาน” (People Participatory Development) งานของเขาได้ตั้งสมมติฐานวิธีการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมว่าเป็นวิธีการร่วมกันโดยนักวิจัยพัฒนาและนักปฏิบัติ ถึงแม้ว่าทั้งสองกลุ่มคนจะมีบทบาท
และแนวทางในการด าเนินการพัฒนาที่แตกต่างกัน 

 Stringer (1996) and Smith (1997) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
กลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนา โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่
สามารถเป็นไปได้ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม หัวใจของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่
กระบวนการวิจัย ซึ่งใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งนี้กระบวนการวิจัยต้องเป็นประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และ
ส่งเสริมคุณค่าของชีวิต กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ต่าง ๆ สะท้อนความต้องการของตน 
ทรัพยากรที่มีอยู่ อุปสรรคของความจริง (ปัญหา) ที่ปรากฏอยู่ ตรวจสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ และมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีจิตส านึกไปสู่ทางใหม่ 
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 2.4.2  แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เนื่องจากวิธีด าเนินการวิจัยที่จะใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) แต่เพ่ือความ
เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจะขอน าเอาผลจากการศึกษาของ ชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2553) เกี่ยวกับ
ทัศนะที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการอ่ืน 6 รายมากล่าวถึงก่อนตามล าดับ
ดังนี้ โดยสังเขป คือ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, 
Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) McTaggart (2010) Seymour-Rolls & 
Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน 
(Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-reflective) เป็นการสืบสวน
สอบสวนโดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคมนั้น ๆ เพ่ือที่จะปรับปรุงการ
ปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) และในแง่ของ
ความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการวิจัยใน 4 ช่วง คือ การ
สะท้ อน ผล  (Reflection) การวางแผน  (Planning) การป ฏิ บั ติ  (Action) และการสั ง เกต 
(Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน (Spiral) หรือ
วงจร (Cycle) ทั้งนี้ PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบอ่ืน ๆ 
อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research ที่ไม่ได้ประกอบไป
ด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม (Participation) 
ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ความรู้ (Knowledge) 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้ว่า วิธีการด าเนินการ
วิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะเริ่มต้นจากการ
วางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อนเพราะเห็นว่ากลุ่มที่จะเลือก
การท าวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อที่เป็นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือคิดว่าเป็น
ปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่มเสียก่อน 
โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาหรือสิ่งที่กังวลใจร่วมกันแล้ว
จึงลงมือด าเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป 
 Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ การวิธีการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่ งกระท าโดยครูนักวิจัย (Teacher 
Researcher) ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
กระท าโดยครูนั้นเป็นการกระท าที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื่น 
ซึ่งมีกระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้น (Identify an 
Area of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze 
and Interpret Data) และ 4) ด าเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan) 
ทั้งนี้ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิชัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือที่รู้จักกันดีในอีก
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ชื่อหนึ่งว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ คือ 1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic)  
2) จะต้องตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบแนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีก
รูปแบบหนึ่ งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ที่ ได้จาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้าง
เสริมการเรียนรู้ การสอน และการก าหนดนโยบายอีกด้วย 
 Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐานแล้ว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะ
ใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็
หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (by them, for them and of them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่ส าคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ 2) 
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับการกระท าที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ค าถามของตัวเอง 4) เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลง
กว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5) ส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการบริหารจัดการ
ของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการทดสอบแนวคิด
ด้านการกระท า (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) และ 7) มีความ
ต่อเนื่องจนสามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ในปฏิบัติการวิจัย 
Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมองย้อนไปข้างหลัง
(Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ เพราะในแต่ละ
ขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการวางแผน 
(Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการด าเนินงานใน
ขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน าเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการวางแผนให้ตรง
ประเด็น และก็ต้องมองไปที่ขั้นปฏิบัติด้วย ว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลแล้ว 
จะน าสิ่งที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนที่ได้วางไว้ เป็นต้น 
 James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
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ขึ้นได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด 3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างานเพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการด าเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ 
 Creswell (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็น
บริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
ในวงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบท
ทางการศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได้
ชัดเจนจะมีอยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพ่ือที่จะเผชิญหน้า
กับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ช่วงที่สองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความ
จ าเป็นที่จะให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงที่
สามเป็นการน าเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่ม
ต่าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Own Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้ค าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
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Action Research: PAR) เพ่ือที่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที่เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 
 Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
โดดเด่นไว้ 6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถที่จะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน (3) เป็นการวิจัยที่ ใช้หลักของการปฏิบัติ  (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคม เพ่ือลดความไม่สมเหตุสมผล 
ความล้มเหลว และความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติ หรือจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ (4) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการด าเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับ โดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพ่ือที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ นั่นเพราะลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม 
เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องค านึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ท าให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-critical Communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขา
เอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political Process) 11) 
ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 13)
เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย ๆ 
กลุ่มท่ีมีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา 
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(Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) สามารถที่จะแสดงความถูกต้อง
ของการกระท า (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 McTaggart ให้ ทั ศนะว่า การวิจัย เชิ งปฏิบั ติ การ (Action Research: AR) มีความ
ครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก  ๆ แนวทางจะมี
ประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็นแนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามอง
ในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่า
ผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ (Critical Participatory Action 
Research) ประกอบด้วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการตีความเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย (2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติได้
โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูก
มองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได้ (4) ใช้ตัวอย่างจาก
กรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือที่จะยกตัวอย่างว่าจะน าแนวคิดของสภาพแวดล้อม
สาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้อย่างไร และเพ่ือที่จะท าให้เรา
เข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่ าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะ
เกิดข้ึนอีก จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ที่
เป็นวงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Acting) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพ่ือที่จะท าให้พวกเขามีความสอดคล้อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากข้ึน 
 2.4.3  หลักการและคุณลักษณะพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 หลักการและคุณลักษณะพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้  เป็นกรอบแนวคิดตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) ที่ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (Positivism/Empiricism) เน้นการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพอิงกับปรัชญาก าหนดนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม
(Constructivism/Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งที่
เป็นอยู่และความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่ เชื่อเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท า และการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาในทางบวก การมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง 
การเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จและ
ไม่ส าเร็จ การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่
ก าลังเกิดขึ้น และท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทางการศึกษา 
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 การวิจัยเชิ งปฏิบั ติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้ งแรกในปี  1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี 1984 
และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ได้จ าแนกการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outside Expert) ที่น า
แนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบัติ (2) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วม
วิจัยมากขึ้น ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตามแบบแรก แต่จะท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และก ากับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล 
(3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมี
ส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่า
เทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมาย
เดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า 
พาร์ (PAR) เป็นชื่อที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันในปัจจุบัน  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมีลักษณะ
เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ตาม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นอ านาจนิยม 
เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบก ากับ (Telling) แบบชี้น า (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากพวกเขา (on 
them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือการท าความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ่ือหาความรู้ 
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับค าตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช้กันอยู่มากในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ก่อให้เกิดสภาพการเลี้ยงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจาก
ที่ต้องคอยรับแต่ค าสั่ง หรือต้องพ่ึงพาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหาร
นั้นขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป 
 จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) ท าให้นักวิจัยให้ความสนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 



84 

Action Research) มากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง 
ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) ซึ่ งหากน าไป
เปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็
เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) 
หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (on them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (by them 
and for them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับ
ผลจากการปฏิบัตินอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจาก
ภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่
จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนนั้น 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหาร การ
พัฒนา และการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าว จึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) (2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting/ Implementing) (3) การ
ติดตามผลร่วม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) (4) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม
(Shared Reflecting/Feedback) เพ่ือเข้าสู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก 
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development: PTD) เป็นบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ์
เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสารสังคม
พัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย กาญจนา 
แก้วเทพ เขียนเป็นบทความชื่อ “การท างานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและท าอย่างไร” 
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35 เพราะเห็นว่า มีหลักการคล้ายคลึงกับการวิจัย
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เชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ
ในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้ 
 กรณี แ รก  ก าร พั ฒ น า เท ค โน โลยี แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participatory Technology 
Development: PTD) เป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการช่วยเร้าให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ่ง
ชักน าให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัด
ระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอัน
เนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชนเองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจึงมี
จุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ด ารง
อยู่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ มีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้น
ดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายาม
ดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้อง ให้กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมใช้การได้จริง 
(หรือท าให้กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีดั้งเดิมของท้องถิ่น คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่ามีความเหมาะสมส าหรับที่อ่ืน ๆ มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่า
มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียงความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยาย
ความคิด และเพ่ิมพูนจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลง ให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่น าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 2) 
ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้ งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะน าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วย แม้อาจจะ
ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใน
แนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง 
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากขั้นตอนที่ 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การ
ไม่ได้ ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล้วแตก่รณี) 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน  ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วย
อย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพ่ือเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
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เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ จากนั้ นค่อยค้นหา
ประเด็นปัญหาส าคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่  จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ
ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อ
เสนอข้อมลูเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่
ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน 
เพ่ือร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพ่ือให้การ
ทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามท าให้การทดลองด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองด าเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ท าด้วยอิฐโบกซิเมนต์
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะน าไปใช้จริงก็จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือท าให้เทคโนโลยีที่น าไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป็นวาระพิเศษหลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
ด าเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู่
ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจเพ่ิมพูน
ขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อย
ตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังท างานของกลุ่ม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
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ให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่จะพ่ึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที่จะแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น (3) บทบาทของนักพัฒนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก
นักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบง าของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้น
น า ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบง า และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจได้ 
เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังนักพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องท าตัวให้มี
บทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ต่าง  ๆ ในการมีส่วนร่วมกับ
ชาวบ้านนั้น นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการตัดสินใจตาม
ความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการตาม
ความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องคอย
กระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า "จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้
กรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เราก าลังเข้าไปก าลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีค าถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ตั้งธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นการตั้งค าถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ 
และจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว่า
ชาวบ้านมีแต่ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอก
เข้าไป ส่วนแนวคิดใหม่นั้น เชื่อว่ าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญา พลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน 
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการพัฒนาจากล่างขึ้นบน (Bottom-
up) ซ่ึงตรงข้ามกับการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างข้ึนบนนั้นมี
หลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วยความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกก าหนดมาจากฝ่ายของ
ชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ต้องท าธนาคารข้าวหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อรื้อฟ้ืนธรรมเนียม
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ภาพที่ 2.9  การเปรียบเทียบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ประเพณีของตนก็ต้องเริ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะล าดับความต้องการบ่งบอกถึงระดับ
ความส าคัญของสิ่งที่ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้ มิติที่สอง 
การก าหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จ าเป็นต้องใช้วิธีการ
ของชาวบ้านด้วยกันจากค าถามที่ว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบ้าง 
ถือว่าความรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยนทิ้งไป 
มิติที่สาม หลังจากรับรู้ความต้องการของชาวบ้านและได้ศึกษาส ารวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่ใน
วัฒนธรรมชุมชนแล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตัวตั้ง
เป็นจุดเริ่มต้น โดยอาจจะประสานกับความรู้ที่น าไปจากภายนอก เช่น แม้ว่าจะจ าเป็นต้องท าธนาคาร
ข้าวก็ต้องท า แต่ธนาคารข้าวในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นต้น 
 การน าเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ้านและชุมชน
เป็นภาพของคณะครูอาจารย์และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ กับการแบ่งระดับของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะที่เป็นเส้นต่อเนื่อง (Continuum) ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจน ามา
เปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับแนวคิดการพัฒนา
แบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ โดยมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่กึ่งกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.9 
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เส้นต่อเนื่อง (continuum) 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบเทคนิค 

 
ผูว้ิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก ที่น าแนวคิด 
น าแผนงานหรือน าโครงการ 
ที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้น ไป
ให้ผู้ร่วมวิจยัเป็นผู้ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบปฏบิัต ิ

 
ผู้วิจัยมีสว่นร่วมมากขึ้น ไม่น าเอาแนวคิด 
แผนงาน โครงการของตนไปให้ปฏิบัต ิแต่
จะท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้ง
ประเด็น และก ากับให้มกีารร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
แบบมีส่วนร่วม 

 
ผู้วิจัยมีสว่นร่วมในการวิจยันั้นกับผู้ร่วม
วิจัย ในลักษณะเป็นความรว่มมือกัน ที่
ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยัต่างมีสถานะที่
เท่าเทียมกันในการร่วมกันคิด ปฏบิัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล 

ภายในชุมชนนีว้่าง
เปล่า ส ารวจพบวา่
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวธิีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนนี้ไม่วา่ง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยูแ่ล้ว
นักพัฒนา เร่ิมท างานต่อ
จากที่เขามอียู ่
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 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย
จ าก ผ ล งาน ข อ ง  McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นต้น ได้ข้อสรุป
เป็นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ไว้ส าหรับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้  (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) 
ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่
ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) 
น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่ งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้  1) ผู้วิจัยต้อง
รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัย
และผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล (3) บทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) 
เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์  7) เป็นนักสั งเคราะห์  8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยภายใต้ทฤษฎี
สังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) เป็นการวิจัยที่ ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธี
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่น ามาท าความเข้าใจในแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจาก
ความรู้และความจริง (2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริง
นั้น ๆ แต่คือการน าความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) 
เป็นลักษณะของส านักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ที่
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้และ
ความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นที่การตั้งค าถามหรือมองไปที่ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วจึงสร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ 
(Practical Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิด
ปัญหาหรือค าถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของค าถามแรกจะเป็นพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการ
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ตอบค าถามใหม่ที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหาในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่
ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย 2 กลุ่ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็น
ต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับ
กระบวนการแสวงหาความรู้  รวมทั้ งมองเห็ นข้อจ ากั ดและจิตส านึ กที่ ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (End-point) หากเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เอง ที่ท า
ให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาที่
เห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่า
ความรู้และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริง
ส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึง
เป็นญาณวิทยาที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน์ที่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะส าคัญที่น ามาเพ่ือท าความ
เข้าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ ( Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ (2) 
ความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับจุลภาคเป็นเรื่อง
เล่าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ที่
เห็นว่าจักรวาลมีความคงที่ เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดีที่สุดจึงเป็นความรู้
แบบชั่วคราวที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุคหลัง  ๆ ก็
แสดงให้เห็นชัดว่าความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลังสมัยใหม่ไม่เชื่อ
เรื่องภววิทยา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วนเป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์  ( Ideology) ที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ จึงไม่มีกระบวนทัศน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงที่
หลากหลาย 
 จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 
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(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ซึ่งเป็น
ความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2558) ได้น าเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (สมมติมี 2 
วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดังภาพประกอบ 2.10 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.10  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 

1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทักษะที่หลากหลาย 
3. มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4. มุ่งการกระท าเพื่อบรรลุผล 
5. รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจยั 
6. วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรู้จากการกระท า ทั้งที่ส าเร็จ

และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนักในศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 

9. การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจยัทุกคน  
- การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ

การปฏิบัต ิ 
- การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึง

สิ่งที่ปฏิบัติ  
- การเปลี่ยนแปลงใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ  

- การพัฒนาตนเองจากการร่วมใน
การวิจยั 

10. น าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของผู้วิจัย 

1. รักษาความลับ 
2. ผู้ร่วมวิจัยเขา้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้

อย่างเสมอภาคกัน 
3. ทิศทางการวิจยัและผลลัพธ์ที่

คาดหวังจากการตัดสินใจร่วม 
4. ผู้ร่วมวิจัยมีสว่นร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการวิจยั 
5. มีการปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ

ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ

เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 

7. ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 

9.  ผู้วิจยัต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่
เร่ิมแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน ์

10. ผู้ร่วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการ
ท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วม
ต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล 

 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจยั 
เป็นครู  เป็นผู้น า  เป็นผู้ฟังที่ดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนกัออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์  

เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
น าเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

จุดเร่ิมต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กบัผู้ร่วมวจิัย 

ค านึงถึง 1) ข้อวิพากษ์ตอ่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม                                           
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสว่นร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และ

ทฤษฎีหลังสมัยใหม ่

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

 

สังเกต 

 

สะท้อนผล 

วางแผน 

 

ปฏิบัต ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 
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 2.4.4  เทคนิคและวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จ านวนหนึ่ง 
ที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพ่ือให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
น าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ 
เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
ทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 
โดยเทคนิคและวิธีการเชิงการวิจัยตามล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจเชิง
วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน ระดับ
ช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมท าในระดับ
โรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันหรือ
อ้างอิง จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นก่อน 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้น ที่กล่าว
ว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเอง
ท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหา
ต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น...” 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการที่เป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัยใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิดและ
แนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
ทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดมสมอง การน าแผนสู่
การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การ
ถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่เป็น
ปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย
เพ่ือการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดประเด็น
ต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้นจึงจะน าเอาแนวคิด
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เชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิด
เชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน แล้วเสริมด้วย
ศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น 
เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลัง
สร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของ
ชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด้วย ก็จะท าให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจ านวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรท าในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพ่ือการน าไปปฏิบัติด้วย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วยเป็น
แหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนกแยกแยะ
ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิชาการ
แล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องที่
ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะท่ี 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะท่ี 2) 
เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) 
ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย 
ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ...” กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่ง
ผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดใน
ระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) 
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บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลใหม่ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ
(Ends and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
น าเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก (2) 
ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไป
ด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่น
ระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้นผู้วิจัย
อาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มที่อิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน า
ออกมาใช้ (4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
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สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ผู้วิจัย
ยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual 
Development Plan) ที่ก าหนดไว้นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตามหลักการ 
“มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล”พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้
อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึง
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) เท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและ
เครื่องมือต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่
คาดหวัง (Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New 
Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจ
น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็น เทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่ เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง 
สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอด
บทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์
จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง
ว่า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู่ จากสิ่งที่
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เราท า เพ่ือให้ได้งานที่เป็นความส าเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ (Bad Practice) ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียน
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้  (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการทันทีหลังจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการ
หลังจากกิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้ น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้ง
ระบบ เป็นกระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที่ลึกซึ้ง และประกอบด้วย
รายละเอียดจ านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์
เมื่อสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย 
SWOT เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ  (After Action 
Review) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกันกรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) ท าทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคือ
อะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะ
ปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่า
ที่สบายที่สุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็น
รอยยิม้ อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน 
ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก
เพ่ือการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างท า
ต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพ่ิมเติมเข้ามา 

 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัย
ควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 

 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลที่ก าหนดขึ้นใหม่ในข้ันตอนที่ 7 
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 ขั้นตอนที่  9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่ 
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามที่กล่าวขั้นตอนที่ 5 

 ขั้นตอนที่ 10 การน าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 
  1) การเล่าเรื่องจากงานที่ท า (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง 

(Factual and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนที่  1-9 ว่าท าอะไร ได้ผลเป็น
อย่างไรโดยอาจมีภาพถ่าย ข้อมูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ 
(ไม่ตายตัว อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมกว่า) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท า
เป็นระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้น
จะเกิดสภาพของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความ
หลงลืม 

  2) การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 
ซึ่งไม่ควรก าหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ( Individual Development Plan) เท่านั้น แต่ควร
ก าหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อเนื่องในระดับที่ เป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับโรงเรียน (School-wide) เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงใน
คน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ 
แล้วแต่จะก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรค านึงถึง
ทั้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม (Group/Team) และระดับองค์การ (Entire Organization) 
ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนั้น เนื่องจากการด าเนินการใด ๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) 
คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึงนักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียน
ด้วยว่ามีอะไรบ้าง 

  3) การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
เป็นการเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 

  การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ที่แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 John 
Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่ทฤษฎี
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การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
ค าตอบในสิ่งต่าง ๆ ด้วยหลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือท าได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” 
เป็นการคิดที่แสวงหาวิธีการกระท า น ามาใช้ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ (Workability) เป็นประโยชน์
เมื่อน ามาปฏิบัติได้จริงประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้
ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจของ
ตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้ 
มีอยู่หลายรูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน 
(Collaborative Learning) เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method)  
รวมทั้งเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

  การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุก
รูปแบบของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือ
กัน จากการค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้
จากการกระท า อาจตั้งค าถามว่า สิ่งที่ฉันจะท าให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What will I do 
differently next time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่
ควรท าจากสิ่งที่ท าหรือไม่ท าในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ท าอะไร
บางอย่างดังเช่นที่ท าในครั้งนี้ แต่จะท าอะไรบางอย่างเนื่องจาก .....” เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการ
กระท าไม่หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.....” จากการที่ผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ 
เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอื่น รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

  4) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช้ความรู้จาก
การอ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่ค าตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม่ตัดสินสิ่งที่ค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 

  ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากท่ีเคยท ากันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
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ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 จากแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเพ่ือ
ก าหนดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
  1) การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้ วิจัยจะมุ่ งศึกษา คือ เพ่ือศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  2) การก าหนดตัวสอดแทรกในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเฉพาะตัวสอดแทรกหลัก 
(Main Intervention) ไม่ก าหนดตัวสอดแทรกเสริม (Additional Intervention) หรือเป็นเงื่อนไข
สอดแทรก (Intervening Condition) ด้วย โดยจะให้ความสนใจไปที่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในเรื่องการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ที่มุ่งจะพัฒนาซึ่งเป็นตัวสอดแทรกหลัก 
  3) การก าหนดสถานที่เพ่ือการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย สถานที่วิจัยคือโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหาร/ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11 คน 
  4) การก าหนดวงจรการวิจัยและระยะเวลา ผู้วิจัยก าหนดวงจรการวิจัย 2 วงจร วงจร
แรกด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ปีการศึกษา 
2559 วงจรที่สองด าเนินการในภาคเรียนที่ 1ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ปี
การศึกษา 2560 
 ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในยุคสังคมความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นี้ 
ปัญหาการขาดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ในกระบวนการ
เรียนการสอน เป็นประเด็นปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เพ่ือจัดการความหลากหลายของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ต้องการแก้ไขด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมโดย 1) ค านึงถึงรูปแบบการวิจัยที่เน้นความ
เป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ 2) ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน 
3) ให้ความส าคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็น
เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน 5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมพลังทางวิชาการ 
(Academic Empowerment) แก่ผู้ร่วมวิจัย 6) ผู้วิจัยเน้นบทบาทเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 7) ให้มี
การบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 

  ชุติมา วงษ์พระลับ (2549 อ้างถึงในศัสยมน สังเว, 2550) ได้ท าการศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดิน
แดง) โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ จ านวน 106 คนแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 53 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการตามขั้นตอนการ
เรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และกลุ่มควบคุม จ านวน 53 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าก่อนด าเนินการทดลองนักเรียนทั้งกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุมมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไม่แตกต่างกัน หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านความยืดหยุ่น และที่ระดับ .05 ในด้านความคิดคล่องและ
ความคิดริเริ่ม 

  วาณี สุวรรณโข (2550 อ้างถึงในกัลยาณี ภูมิเพ็ง, 2552) ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทักษะทางภาษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาดีข้ึน 
  สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ (2551 อ้างถึงในศิริญญา ดวงค าจันทร์, 2557) ได้ศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Shot Case Study ผลวิจัยพบว่า 
นักเรียนจ านวนร้อยละ 56.67 ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ร้อยละ 50 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และนักเรียนร้อยละ 73.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
  สุพรรณิการ์ สุทธหลวง (2551) ศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับก้าวหน้าหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หมวกคิด 6 ใบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ระดับคุณภาพปานกลาง และความคิดเห็นของผู้ เรียนที่เรียนเกี่ยวกับบรรยากาศชั้น
เรียนหลังการทดลองพบว่าบรรยากาศ ชั้นเรียนมีความเหมาะสมมากกว่าก่อนการทดลอง 
  สมพร หลิมเจริญ (2552 อ้างถึงในศิริญญา ดวงค าจันทร์, 2557) ได้วิจัยการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่  2 ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสร้างสรรค์ในครั้งนี้ประกอบด้วย
คุณลักษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ริเริ่ม และ 2) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมั่นในตนเอง 
หลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็น
หลักสูตรที่ไม่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก (Content Free) มีสาระส าคัญประกอบด้วย แนวคิดหลักการ 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
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ประเมินผล ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองมิติ ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปเป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีโครงสร้างเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ และใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 
29 ชั่วโมง กิจกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง และกิจกรรมการสอน
สืบสวนสอบสวนแบบอิงอริยสัจสี่ การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยใช้แผนแบบการทดลองแบบ Randomized Pretest-posttest Control Group Design 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งเลือกมาโดยการใช้กระบวนการสุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนห้องเรียนละ 30 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินหลักสูตรเสริม พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หลังการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสอน ด้วยระยะเวลาและด้านภาษาในค า
ชี้แจงในแผนการสอนบางหน่วยเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจัดท าเป็นหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 
  สุนันทา อินค าเชื้อ (2552) ได้ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนชลประทานผาแตก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ท่ีดีขึ้นเป็น ด้วยแนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ 
  กนกวรรณ อัตไพบูลย์ (2552 อ้างถึงในกัลยาณี ภูมิเพ็ง, 2552) ได้พัฒนางานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ทางภาษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Synectics ของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านบะยาว จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Synectics ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นนี้ครูบรรยายสถานการณ์หรือหัวข้อตามที่นักเรียนมองเห็น ขั้นที่ 2
การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรง แล้วเลือกอันที่ดีที่สุดมาอธิบายให้
กว้างขวางขึ้น ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่เลือกในขั้นที่ 2 กับ
ตนเอง ขั้นที่ 4 การหาคู่ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน จากการบรรยายขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 นักเรียนคิด
หาค าที่มีความหมายค้านกันมาหลาย ๆ คู่แล้วเลือกคู่ที่ดีที่สุด ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นนี้
นักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรง โดยใช้ค าที่เลือกในขั้นที่ 4 ขั้นที่ 6 ตรวจสอบปัญหาเริ่มแรก
อีกครั้ง ขั้นนี้ครูให้นักเรียนหันกลับมาส ารวจปัญหาเริ่มแรกแล้วใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย โดยใช้
ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics เข้าช่วย 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบะยาว จังหวัดขอนแก่น พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนมี
พัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ จากวงจรที่ 1-3 ดังนี้ 71.18, 73.24, 76.18 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
วงจรที่ 1 ร้อยละ 70.59 วงจรที่ 2 ร้อยละ 76.47 วงจรที่ 3 ร้อยละ 82.35 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 3 วงจร 4) 
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นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
การสอน Synectics ในระดับ "พึงพอใจมากที่สุด" 
  มาลินี เกสรพันธ์ (2553 อ้างถึงในศิริญญา ดวงค าจันทร์, 2557) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีซินเนคติกส์กับการใช้เทคนิคการระดมสมองเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พบว่า นักเรียนเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีซินเนคติกส์มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 13.33 คิดเป็นร้อยละ 22.22 และมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการวาดภาพระบายสีเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 20.64 นักเรียนที่เรียน
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการวาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 13.75 คิดเป็นร้อยละ 22.92 และมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการวาดภาพระบายสีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 20.24 
  นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี (2553 อ้างถึงในศิริญญา ดวงค าจันทร์, 2557) ได้ศึกษาผล
ของการใช้เทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของ Osborn ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษามากขึ้น หลังจากที่ได้รับการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาด้วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของ Osborn อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของ Osborn 
มีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเพ่ิมขึ้นมากกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา
ด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จุทาทิพย์ อินต๊ะ (2554 อ้างถึงในชามาศ ดิษฐเจริญ , 2556) ศึกษาผลการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
การเรียนโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกองลอย อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐานตามรูปแบบของแฟรงค์ วิลเลียมส์ จ านวน 4 แผน แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของศศิธร เวียงอินทร์ (2547) จ านวน 8 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังการเรียนโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ 78.57 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ 
  ธัญญาพร ก่องขันธ์ (2554 อ้างถึงในชามาศ ดิษฐเจริญ, 2556) ท าการศึกษาผลการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ด าประชาอุทิศ) อ าเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูแปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียน พบว่าผู้เรียนแต่ละคนที่มี
ลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจและได้ใช้ทักษะการคิดค้นด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกและเกิดความสุขในการเรียน 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของกันและกันขณะท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.37 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 3) ความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยร้อยละ 84.72 และมีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  หยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ และคณะ(2554) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนรู้ตามปกติผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรเรียนรู้ (4  MAT) กับการจัดการเรียนรู้
ตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  พัชรีภรณ์ สุ่ยวงษ์ (2556 อ้างถงึในศิริญญา ดวงค าจันทร์, 2557) ได้พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริม
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 วงจร นักเรียนในวงจรที่ 1 ร้อยละ 
72.22 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.65 และ
นักเรียนในวงจรที่ 2 ร้อยละ 88.89 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ให้มีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์โดยแยกเป็นความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น และคิดริเริ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวงจรที่ 1 และ 2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน และพบว่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของทักษะความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน และทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทั้ง 2 
วงจร มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จินตนา รุ่งเรือง (2557) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
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ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส า นักงานเขตภาษี
เจริญกรุงเทพมหานคร หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 83.05 สูงกว่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วาทินี บรรจง (2557) ท าการศึกษาผลการจัดประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิด
เชิงออกแบบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และศึกษา
ผลการจัดประสบการณ์ศิลปะที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ใช้แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่ก าลัง
ศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอินทโมลีประทาน อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 20 
คนและกลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน ระยะเวลาที่ใช้การวิจัย 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าทีผลการวิจัย พบว่า 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชุลีรัชต์ ประกิ่ง และคณะ (2558) ได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการสอนแบบ 
ซินเนคติกส์ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์วิชาการสร้างงาน
แอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนนาวังวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บที่พัฒนาขึ้น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่ม
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ
ปกติ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียน
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความแปรปรวนหลายตัวแปร (1-way MANOVA) 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  นงนุช เอกตระกูล (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
Education ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการใน 4 
กลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (Science ), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) มาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ของตนไปสู่แนวทางในการ
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แก้ปัญหาโดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
STEM Education ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้า พบว่าคะแนนเฉลี่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
STEM Education มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
STEM Education 
  ฐิติรัตน์ คล่องดี (2559) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานใน
รายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามแผนการ
เรียนของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรียนในราย วิชา
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 30 คนผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
สอนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย.ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อ
เรื่องโครงงาน การวางแผนโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานการ
แสดงผลงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Hun (2000 อ้างถึ งในศิ ริญญา ดวงค าจันทร์ , 2557) ได้ศึ กษาเด็กนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 109 คน เพ่ือตรวจสอบเชิงประจักษ์ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
ใน 3 ด้านของเด็กเหล่านี้ และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ทั่วไปของเด็กกับ
การปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ของเด็กใน 3 ด้าน วิธีการศึกษาท าการประเมินการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ของ
เด็ก ๆ ใน 3 ด้าน (ภาษา ศิลปะ และคณิตศาสตร์) โดยการเล่านิทาน การท าภาพศิลปะแปะติดและ
งานสร้างสรรค์ปัญหาคณิตศาสตร์ แล้วให้กรรมการผู้เชี่ยวชาญ 9 คนตัดสิน ท าการวัดทักษะการคิด
เชิงสร้างสรรค์ทั่วไปของเด็กโดยใช้แบบทดสอบการคิดย่อย 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบการคิดสร้างสรรค์ 
Wallach Kogan และแบบทดสอบการคิดที่แยกย่อยออกไปของโลกจริง ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุน
ว่า ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กเล็กค่อนข้างจะจ าเพาะด้าน เด็ก ๆ แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์
ข้ามกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ มากกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเดียวกันในสาขาท่ีหลากหลาย ซึ่งแสดง
ว่ามีความแปรผันระหว่างแต่ละบุคคลมากพอสมควรในความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน แบบ
วัดการคิดที่แยกย่อยออกไปไม่ได้มีอ านาจในการพยากรณ์การปฏิบัติ เชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยที่สุด 2 
ใน 3 ด้านที่ได้ประเมินแล้ว แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของ
เด็กที่เชื่อมั่นได้ในเพียงด้านเดียวซึ่งต้องอาศัยความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในด้านอ่ืน  ๆ ด้วย 
หรือต้องอาศัยความสามารถในการคิดท่ีแยกย่อยออกไปโดยรวมของเด็ก 
  Weihua (2003 อ้างถึงในศัสยมน สังเว, 2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจีน ลักษณะส่วนบุคคลแบ่ง
ออกเป็นความฉลาด, บุคลิก และอารมณ์ สภาพแวดล้อมทางสังคมแบ่งเป็น ครอบครัว และโรงเรียน 
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ในการศึกษาด้านลักษณะส่วนบุคคลใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 357 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และด้านสภาพแวดล้อม ได้เก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 180 คน ซึ่งเรียนทางด้านศิลปะ และวรรณคดี ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมนักเรียนจะมีความคิด
สร้างสรรค์ถ้าการจัดสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 
  Song N (2005 อ้างถึงในปริญญ์ทนัน ชัยบุตร, 2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบคะแนน
ของเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอเชียอเมริกันที่ มีความสามารถพิเศษ กับ
นักเรียนผิวขาวที่มีความสามารถพิเศษที่เรียนอยู่ระหว่างเกรด 4 ถึงเกรด 6 โดยวัดความคิดสร้างสรรค์
และเชาวน์ปัญญา และยังได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยศึกษาจากนักเรียน
เอเชียอเมริกัน จ านวน 71 คน และนักเรียนผิวขาว จ านวน 75 คน การวัดเชาวน์ปัญญาใช้แบบวัด 
The Standard Progressive Matrices (SPM) การวัดความคิดสร้างสรรค์ใช้แบบวัด The Torrance 
Test of Creative Thinking (TTCT) Form A สถิติที่ใช้คือ แอนโควา (Ancova) และค่าสหสัมพันธ์
ของเพียสัน (Pearson Product Moment Correlation) จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือในทางปฏิบัติในการวัดเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ด้านเชื้อ
ชาติ หรือพันธุกรรม และยังพบอีกว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือในทางปฏิบัติ
ระหว่างนักเรียนเอเชียอเมริกันกลุ่มย่อย 
  Hummell, LLuara (2006 อ้างถึงในกัลยาณี ภูมิเพ็ง, 2552) ได้ศึกษาการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics พบว่า เป็นรูปแบบที่พัฒนาให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการระดมสมองท าให้นักเรียนหลายระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2.6  บริบทโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2501 โดยแยกออกมาจาก
โรงเรียนบ้านบะยาว โดยในตอนแรกเปิดท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนายเผด็จ ทัพ
ขวา เป็นครูใหญ่คนแรก จนกระทั่งปีการศึกษา 2540 จึงได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ตั้งอยู่ที่บ้านนาฝาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 11 ไร่ 
33 งาน 
 ในปีงบประมาณ 2558-2559 (พ.ค. 58-เม.ย. 59) โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 2,361,736 บาท แยกเป็น หมวดเงินเดือนละค่าจ้าง 1,176,876 คิดเป็นร้อย
ละ 49.83 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 1,169,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.53 
  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. เมื่อ
วันที่ 30-31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จากบริษัทมิตรประเมิน ซึ่งมีผลการประเมิน
ดังนี้ ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 2-5 ปี สมควรได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ประเภท
โรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 82.59 มีคุณภาพระดับ ดี ในภาพรวมสถานศึกษาจัด
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สมควรได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ประเภทโรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 81.56 มีคุณภาพระดับ ดี 
  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน
ได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี เด็กเก่งและเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
  พันธกิจ (MISSION) 
   1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
   2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต มีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3) ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และบริการ 
   4) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  เป้าหมาย (GOAL) 
   1) โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
   2) ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุขในการด ารงชีวิต และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   4) โรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
และบริการ 
   5) โรงเรียนสามารถประสาน ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ (STRATEGY) 
   1) มุ่งเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
   2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการทางการศึกษา 
   3) มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   4) ส่งเสริมความเป็นผู้น าด้านแหล่งเรียนรู้ 
   5) ส่งเสริมแสวงหาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
   “รักสะอาด มีวินัย” 
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  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “โรงเรียนผู้น าแหล่งเรียนรู้” 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีบุคลากรครู 17 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน จ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 207 คน ในปีการศึกษา 2558 นี้ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนการสอนรูปแบบ BBL และโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” และโรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นใน 3 สาระหลักคือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสอนแบบ Open Approach หรือ Lesson Study กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยการสอนแบบ BBL และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาแบบร่วมมือ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่นสวยงามมีแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น สวนเกษตร อ่างเลี้ยงปลา 
สวนวรรณคดี เรือนไทย ป้ายนิเทศ ซุ้มรักการอ่าน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัดป่าฝ่ายพญานาค 
สวนป่าชุมชน กลุ่มเกษตรปลูกผัก ปลูกแก้วมังกร ปลุกข้าว ปลุกอ้อย ฟาร์มเลี้ยงไก่ กลุ่มแม่บ้านทอผ้า 
เลี้ยงไหม ประดิษฐ์ดอกไม้ การถนอมอาหาร และขนมในท้องถิ่น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพ
ห้องเรียนมีความเหมาะสม สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ มีสื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย มีความ เพียรพยายาม 
สนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 จากผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 เป็นที่น่า
สังเกตว่า อยู่ ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาในแต่ละระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนของครู การนิเทศ 
ติดตามผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน รวมทั้งบริบทที่ เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ภารกิจของโรงเรียนใน
การจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้าน
หน้าฝายนาโพธิ์เล็งเห็นความส าคัญในหัวใจของการปฏิรูปการศึกษานั่นคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและครูผู้สอน และโรงเรียนได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รวมถึงการยึดกลุ่มความสามารถของผู้เรียนซึ่งควรได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 
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2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์นั้น
มีกรอบแนวคิดมาจากการที่มนุษย์พยายามที่จะแสวงหาความรู้ ความจริงจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จาก
ความรู้นั้นได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมากมาย คนบางกลุ่มศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติรอบตัว บาง
กลุ่มศึกษาจากธรรมชาติในตัวมนุษย์นี่เอง พวกเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ ทดสอบ เพ่ือให้ได้รู้จัก
ธรรมชาติของตัวเอง คนที่ค้นพบความรู้เหล่านี้มักจะเป็นนักคิดที่มุ่งมั่นแน่วแน่ จริงจัง เพียรพยายาม
ค้นคว้าทดลองหาค าตอบหลาย ๆ รูปแบบ เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใคร และเมื่อได้ข้อมูลที่มากเพียงพอ
จึงจะลงความเห็นเป็นค าตอบที่เหมาะสม น่าเป็นไปได้ และดีท่ีสุดในขณะนั้น ๆ 
 จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และสภาพปัญหาของโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ จึงควรที่จะมีการพัฒนาด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย
ระเบียบวิธีวัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 1) สภาพแวดล้อม 2) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 4) การมีส่วนร่วม
และสนับสนุนทุกภาคส่วน 5) การบริหารทั่วไปดังนั้นเพ่ือให้บรรลุผลในวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กล่าวถึงในบทที่ 1 คือ (1) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมที่ก าหนด (2) เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง (3) เพ่ือศึกษา
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ และ (4) เพ่ือ
ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดเพ่ือการการพัฒนาดังนี้ 
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ภาพที่ 2.11  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ปัญหาการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ์ท่ีต้องการแก้ไข
ด้วยกระบวนการมสี่วน
ร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 

- การจัดการความ
หลากหลายของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 
- ระเบียบวิธีวิจัยแบบ 
PAR 
- ทฤษฎีการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อความคิด
สร้างสรรค ์

- การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายที่      
คาดหวังร่วม 
- การเรียนรู้จากการ
กระท าในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ 
-  ความรู้ใหม่จากการใช้
แนวคิดหลัก 
- ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่ก าหนดเป็น
อย่างไร?                  
การด าเนินงานนั้น
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง            
เกิดการเรียนรู้           
และได้ความรู้ใหม่
อะไรบ้าง? 

กระบวนการแก้ปัญหา 2 วงจร 10 ขั้นตอน ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

การเตรียมการ 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1  วิธีกำรและขั้นตอนในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 (ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-
กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การสร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เสริมสร้างความ
เป็นกันเองความร่วมมือ สัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้น 2) เสริมสร้างความกล้าคิด กล้าแสดงทัศนะ 3) 
ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย 1 กิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ระยะที่ 2 การให้ความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตัวโครงการวิจัยและน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ความรู้สึกเป็นเพ่ือนร่วมงาน และเป็นผู้ร่วมการวิจัย เสริมพลัง
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในวันที่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2) การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้
ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิง
เทคนิค ที่ส าคัญสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดยด าเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ระยะที่ 3 การปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเต็มที่ก่อน โดยใช้ความรู้
ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม (Tacit Knowledge) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและ
วางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็นการดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัย
ออกมาอย่างเต็มที่ก่อน เพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานของแต่ละคนที่มีอยู่ อีกทั้งยังอาจได้ความรู้ใหม่  ๆ ที่
ซ่อนอยู่ในตัวผู้วิจัยแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทางทฤษฎีไปแล้วอาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายใน
ของเขาได้ และที่ส าคัญสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการของแต่ละคนได้ โดยด าเนินการในวันที่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน เพ่ือถอดบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดยด าเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผน (Planning) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจั ย
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ที่เคยเป็นมา”, สภาพปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
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จัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ในปัจจุบัน ”, 
“สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ที่คาดหวังจากการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์” โดยด าเนินการในเดือนธันวาคม 2559 และ 2) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนา โดยด าเนินการในเดือนธันวาคม 2559 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติกำร (Acting) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จัดท าเครื่องมือใน
การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดท าเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงาน โดยด าเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 2) การประเมินผลการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ก่อนน าแผนปฏิบัติการ
ลงสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไว้เปรียบเทียบกับข้อมูลการด าเนินงานในระยะต่อ  ๆ ไป โดย
ด าเนินการในเดือนมกราคม 2560 3) การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกัน
ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ได้จากการจัดกระท าร่วมกัน โดยด าเนินการในเดือนมกราคม-
มีนาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรสังเกตผล (Observing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพ
จริงของผลการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวังจุดเด่นจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกับสรุปสิ่งที่กระท าส าเร็จไม่ส าเร็จสิ่งที่ควรปรับปรุง
แก้ไขและการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ เกิดขึ้นโดยด าเนินการเดือนมกราคม-มีนาคม 
2560 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการสังเกตผลและรายงานผล
ของความพึงพอใจของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 1) ส่วนรายละเอียดของ
โครงการ 2) ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยด าเนินการในเดือนมกราคม 
2560 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันสรุปผลการสังเกตผลและขอมติ
เห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยด าเนินการในเดือนมีนาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรสะท้อนผล (Reflecting) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยดังนี้ คือ 1) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้ วเสร็จมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขและการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนโดยด าเนินการในเดือนเมษายน 2560 
 ขั้นตอนที่  6 กำรวำงแผนใหม่ (Re-planning) ประกอบด้วย  2 กิจกรรมคือ  1) 
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางานมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลการด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้น าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการน าแผนลงสู่การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพ่ือ
ชี้ให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ตามตัวชี้วัดที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันพัฒนาขึ้นซึ่งก าหนดไว้ 6 ด้านโดยใช้เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 (แบบประเมินการพัฒนา
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กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ) 
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบรวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวังก่อนที่จะร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด“สภาพ
ที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” “การระบุทางเลือกที่หลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก” 
และ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
ประเมินน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในเดือนเมษายน 2560 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรปฏิบัติใหม่ (Re-acting) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ 1) การสร้างแรง
บันดาลใจการสร้างขวัญก าลังใจก่อนการปฏิบัติใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นสร้าง
แรงบันดาลใจและสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความกระตือรือร้นใคร่ที่ จะพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนให้ส าเร็จเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของลูกศิษย์
ทุกคนโดยด าเนินการในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2560 2) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1) ร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให้แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
  2) ร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือการวิจัยเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การปฏิบัติงานใหม่โดยด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม่ที่ได้จากการจัดท าร่วมกันโดยด าเนินการ
ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 
 ขั้นตอนที่ 8 กำรสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตาม
สภาพจริงของผลการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวังจุดเด่นจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกันสรุปสิ่งที่กระท าส าเร็จไม่ส าเร็จสิ่งที่ควรปรับปรุง
แก้ไขและการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน
ผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการสังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันสรุปผลการสังเกตผล
และขอมติเห็นชอบและความพึงพอใจของแต่ละโครงการโดยด าเนินการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2560 
 ขั้นตอนที่ 9 กำรสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 1) 
การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาได้สรุปและสังเคราะห์ความรู้มาแล้วให้ที่ประชุมร่วม
พิจารณาและรับรองว่าส าเร็จจริงหรือไม่ทราบถึงสิ่งที่ท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จสิ่งควรปรับปรุงแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ใหม่รวมถึงความรู้ใหม่โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 2) การสะท้อน
ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา
ฝายนาโพธิ์หลังน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการ
ประเมินผลการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์หลังน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จในวงจรที่ 2 โดยใช้เครื่องมือ
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การวิจัยฉบับที่ 3 (แบบประเมินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์) และน ามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินผลการการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ก่อน
น าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติซึ่งได้ด าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนที่  3 การปฏิบัติให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับ
ทราบและลงมติให้ความเห็นชอบโดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 10 กำรสรุปผล (Conclusion) ประกอบด้วย 1 กิจกรรมคือการถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาใน
แง่มุมต่าง ๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 รวมทั้งเพ่ือหาข้อสรุปใน
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและความรู้ใหม่จาก
การปฏิบัติจริงโดยด าเนินการในเดือนกันยายน 2560 
 
3.2  ระเบียบวิธกีำรวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) รูปแบบการวิจัยที่เน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) น าเสนอผลการวิจัยอิง
กับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย 
เอกสาร หรือรวมถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มผู้ร่วม
วิจัย และระดับองค์การโดยยึดถือหลักที่ก าหนดไว้ในบทที่ 2 

3.2.1 กำรออกแบบกำรวิจัย 
 1) ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวิจัย 10 ขั้นตอน ยึดถือหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นักวิจัย 10 ประการ ตามที่กล่าวในบทที่  2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ 
และจรรยาบรรณผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล 
 2) ให้ความส าคัญกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่จะต้องทบทวนขึ้นมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการให้ค าแนะน าต่อผู้ร่วมวิจัยในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการยัดเยียด ไม่ให้เป็นตัวชี้น า
หรือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่จะต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัว
เสริม 
 3) การสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็น
สิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน สร้างกรอบแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกในลักษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจัย” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบัติ” หรือ“นักวิจัย” “นักทฤษฎี” และ “นักปฏิบัติ” 
 4) แสดงบทบาทการส่ งเสริมสนับสนุนการเสริมพลั งทางวิชาการ (Academic 
Empowerment) แก่ผู้ร่วมวิจัย โดยหากมีการตัดสินใจร่วมกันจากผู้ร่วมวิจัยว่ามีความประสงค์ที่จะ
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ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหรือเพ่ิมพูนโลกทัศน์เพ่ิมเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ท าประสบผลส าเร็จ การจัดอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เป็นต้น ผู้วิจัยจะท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่ผู้ร่วมวิจัยด้วย 
 5) ผู้วิจัยเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดตามหลักการ“มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
 6) ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย โดยค านึงถึงหลักการ
บันทึก 1) การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ 2) การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึงสิ่งที่ปฏิบัติ 
3) การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ 4) การพัฒนาตนเองจากการร่วม
ในการวิจัย และจัดให้มีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ ตามหลักการรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน การวิเคราะห์วิพากษ์และประเมินตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 
3.3  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (ผู้ร่วมวิจัย และบทบำทของผู้ร่วมวิจัย) 

 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้จัดท าขึ้นในระดับโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) โดยยึดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัย คือ เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพ ธิ์ 2) 
บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูสมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 11 
คน (ดูรายชื่อในภาคผนวก) 
 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ  Mills 
(2007) ซึ่งจ าแนกเป็นสามกลุ่มดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบับคือเครื่องมือการ
วิจัยฉบับที่  4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  2) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบับเครื่องมือการวิจัยฉบับ
ที่  2 แบบสัมภาษณ์  3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก  (Examining/Records) เช่นบันทึกอนุทิน 
(Journal) แผนที่  (Maps) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ  (Audiotapes and Videotapes) 
หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field notes) เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 แบบบันทึก
การประชุมเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 แบบประเมินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เครื่องมือการวิจัยฉบับที่  5 แบบ
ประเมิน โครงการเครื่องมือการวิจัยฉบับที่  6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual 
Development Plan: IDP) 
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3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองโดยเริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  
2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 (แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร) โดยแบ่งเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามตารางก าหนดวันและเดือน เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัดเจนและแฝง
เร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ดังกล่าวในหัวข้อที่ 4 
 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัยที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10
ขั้นตอนจะน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของอมราพงศาพิชญ์ (2526) 
มีดังนี ้
 3.6.1 จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
หลักในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 6 
สถานการณ์คือ 
  3.6.1.1 การกระท า (Acts) คือการใช้ชีวิตประจ าวันการกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของบุคลากรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.6.1.2 กิจกรรม (Activities) คือการกระท าหรือพฤติกรรมที่ เป็นกระบวนการที่มี
ขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่อง 
  3.6.1.3 ความหมาย (Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระท าหรือ
กิจกรรมเพื่อทราบโลกทัศน์ความเชื่อทัศนคติของชุมชน 
  3.6.1.4 ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่
เกี่ยวข้องจะได้ทราบความสัมพันธ์ความขัดแย้งความเกี่ยวข้องของบุคลากร 
  3.6.1.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคลการให้ความ
ร่วมมือและยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการพร้อมจะเป็นพวกเดียวกันจะทราบความ
ขัดแย้งและความราบรื่นได้ชัดเจน 
  3.6.1.6 สภาพสังคม (Setting) คือภาพรวมทุกแง่มุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนาม
เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 3.6.2 จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบ
พรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยน ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิเคราะห์แล้วไปให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบช่วยยืนยันตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงรายงานให้ถูกต้อง
สมบูรณ์มากขึ้นการตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรมส่วนการ
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วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยเพ่ือให้เป็นข้อมูล
เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
3.7  พื้นที่ที่ด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์” เป็นการวิจัยในระดับโรงเรียน 
(School-wide) ที่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ3 
ประการ คือ 1) เป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้น าวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์มาใช้เป็นส่วนเสริมในการจัดการเรียนการสอน 2) เป็นโรงเรียนที่ที่มีความประสงค์จะ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 3) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของผู้วิจัย จึงมีความสะดวกและ
ความเป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการเตรียมการ การวางแผน การสังเกต การสัมภาษณ์ 
และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติภาคสนามได้ตลอด
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 
3.8  กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
 เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผล ว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไรส าหรับบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหางานนั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยมี
ลักษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 
วงจร 10 ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่า
เรื่อง (Story-telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
จริง 



 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการในช่วงปี  พ.ศ. 2559-2560 
รวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนที่  1 การเตรียมการ  (Preparation) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559 และสิ้นสุดการด าเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) ในเดือน
กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน แสดงล าดับขั้นตอนดังภาพที่ 4.1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 

ขั้นตอนที่ 6 
การวางแผนใหม่ (Re-planning) 

เมษายน 2560 

ขั้นตอนที่ 7 
ปฏิบตัิการใหม ่(Re-acting) 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 

ขั้นตอนที่ 8 
สังเกตผลใหม ่(Re-observing) 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 

ขั้นตอนที่ 9 สะท้อนผลใหม่ 
(Re-reflecting) 
กรกฎาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล (Conclusion) 
สิงหาคม-กันยายน 2560 

ขั้นตอนที่ 1 
การเตรยีมการ (Preparation) 

พฤศจิกายน 2559 

ขั้นตอนที่ 2 
การวางแผน (Planning) 

ธันวาคม 2559 

ขั้นตอนที่ 3 
ปฏิบตัิการ (Acting) 

มกราคม-มีนาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 4 
สังเกตผล (Observing) 
มกราคม-มีนาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 5 
สะท้อนผล (Reflecting) 

เมษายน 2560 
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 ทั้งนี้การสรุปผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอนโดยใช้
แนวคิดของวิโรจน์สารรัตนะ (2558) ซึ่งเป็นการน าเสนอรายงานที่มีการแสดงหลักฐานประกอบทั้ง
ข้อมูลภาพถ่ายบทวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรมถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติร่วมกันสังเกต
ผลและร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไรทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จท ากันอย่างไรท าไมเป็น
เช่นนั้นเกิดการเรียนรู้หรือความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มบุคคล
และระดับองค์กรมีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการจะ
พัฒนาหรือแก้ปัญหางานนั้น ๆ 
 ดังนั้นผลการวิจัยจะมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์  (Critical 
Description) โดยน าเสนอตามล าดับ ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ตามความเป็น
จริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน 2) ผลการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 3) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ที่เกิดขึ้น
ในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ และ 4) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) 
จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ตามล าดับดังนี้ 

4.1  วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) 
 ในขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4

กิจกรรมคือ 1) การสร้างความเป็นกันเอง โดยมีการพูดคุยและเลี้ยงอาหารผู้ที่เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมวิจัย 2) 
การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การจัดท าแผนด าเนินงาน และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน 
โดยการจัดประชุมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง 4 กิจกรรมมีระยะเวลาด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน 
2559 ก าหนดการดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที ่4.1  การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 

20 พ.ย. 
2559 

การสร้างความ
เป็นกันเอง 

1. สร้างความคุ้นเคย
เป็นกันเองแบบเพ่ือน
ร่วมงาน 
2. ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินการวิจัย 

แนวคิด “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนที่ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่
เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิก
คนหนึ่ งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม ลักษณะ
อุป นิ สั ย  ค ว าม ต้ อ งก าร  ค ว าม ใฝ่ ฝั น
ทะเยอทะยานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนและรวบรวมข้ อมู ลต่ าง  ๆ  ที่ จ ะ
เกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับ
ชุมชนนั้น...” 

26 พ.ย. 
2559 

การเสริมพลัง
ความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย 

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจและเทคนิค
เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือน าไปใช้
ในการด าเนินงาน 

หลักการ “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ และผลประโยชน์ให้ 
แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” 

27 พ.ย. 
2559 

1. การจัดท า
แผนด าเนินงาน 
 
2. การสรุปผล
การด าเนินงาน 

1. เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัย
ทั้ง 10 ขั้นตอน 
2. สรุปผลการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

หลั กการ “รับ ฟั งข้ อคิ ด เห็ นจากผู้ ร่ วม
ประเมิน” และ “เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ”และจรรยาบรรณ 
“มี ก า รป รึ ก ษ าห ารื อ กั น ทุ ก ฝ่ าย แ ล ะ
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ
เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนได้ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเป็นกันเองโดยด าเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยเป็น
กันเองแบบเพ่ือนร่วมงานและส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย โดยมีแนวคิดที่ยึดถือ คือ
แนวคิด “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น...” โดยผู้วิจัยได้เชิญผู้ร่วมวิจัยทั้ง 11 คนได้พบปะพูดคุยกันโดยให้ผู้ร่วมวิจัยซักถามข้อ
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สงสัยหรือประเด็นที่จะด าเนินการวิจัยรวมทั้งกิจกรรม โครงการที่จะร่วมกันด าเนินการ ซึ่งทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นอย่างดีและขอให้จัดเวลาด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน เนื่องจากว่าภาระงานประจ าของทุกคนก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ร่วมกันพิจารณาในการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปว่าจะระบุวันเวลาใด อย่างไร 

 

  

ภาพที่ 4.2  กิจกรรมสร้างความเป็นกันเอง 
 

 กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย โดยด าเนินการในวันที่ 26 พฤศจิกายน
2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเทคนิคเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 
น. ซึ่งประกอบด้วย การลงทะเบียน การทักทายผู้ร่วมวิจัยและแจ้งก าหนดการจากนั้นเวลา 09.30 น. 
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย โดยวิทยากรคือนางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ โดยการ
ด าเนินการดังภาพที่ 4.3 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.3  นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ วิทยากร 
 

การวิจัยคือสืบค้นหาความจริงโดยใช้เทคนิคหรือ
วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ 
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 วิทยากรได้เตรียมเอกสารมาแจกให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการขั้นตอนการวิจัยเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม, แบบสังเกต, 
แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์) เทคนิควิธีการที่ใช้ในการท าวิจัย (เทคนิคการระดมสมอง, เทคนิคการ
เขียนแผนปฏิบัติการและการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ, เทคนิคการเขียนโครงการ, เทคนิคการถอด
บทเรียน, เทคนิคกิจกรรมการสรุปผล, เทคนิคการสังเกต และเทคนิคการบันทึกข้อมูลภาคสนาม)
จากนั้นวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการอบรม แต่ไม่มี
ผู้ใดสอบถามวิทยากรจึงเริ่มบรรยาย จนกระทั่งเวลา 11.30 น. วิทยากรได้สรุปการบรรยายอีกครั้ง
และสอบถามถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมวิจัยพอท าให้ทราบได้ว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับหนึ่งซึ่งต้องลงมือท าจริง ๆ จึงจะท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิทยากรจึงกล่าวขอบคุณผู้ร่วม
วิจัยและจบการบรรยาย จากนั้นผู้วิจัยได้ให้พักรับประทานอาหารเที่ยงก่อนการอบรมในภาคบ่าย
ต่อไป ส าหรับในภาคบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นหัวข้อ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”ซ่ึง
วิทยากรโดย นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ได้น าเสนอถึงความหมาย ความส าคัญ ขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นั่นก็คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ แบ่งเป็น 2 วงจร จ านวน 10 ขั้นตอน รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณ 10 
ประการ ยึดแนวคิด 10 ประการ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย เกี่ยวกับ
ความส าคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ" ”และ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” โดยการด าเนินการ
ดังภาพที่ 4.4 

  
ภาพที่ 4.4  ทีมผู้ร่วมวิจัยเข้ารับการอบรม 
 
 ซึ่งบรรยากาศโดยรวมผู้ร่วมวิจัยต่างตั้งอกตั้งใจฟังมาก มียกมือสอบถามถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและต่างพากันพูดคุยถึงขั้นตอนของการวิจัยที่มี
จ านวนหลายขั้นตอน มีการใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน และต้องมีการมาร่วมกันท า ร่วมกันคิด
วางแผนค่อนข้างบ่อยท าให้แต่ละคนนั้นค่อนข้างวิตกกังวลเพราะเกรงว่าจะมาร่วมท างานไม่ครบทุก
ครั้งหรือไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควร เพราะภารกิจในงานสอนหรืองานโรงเรียนค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงอธิบาย
ถึงการท างานว่าถึงแม้จะมีการมาท างานร่วมกันค่อนข้างบ่อยครั้ง แต่จะให้แต่ละคนมีความพร้อมมาก
ที่สุดจึงจะมีการนัดประชุมหรือรวมกัน และพยายามให้งานที่จะท านั้นออกมาจากความร่วมมือของทุก
คนที่สามารถบูรณาการเป็นกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ในไปในตัวเพ่ือให้ไม่เกิดผลกระทบต่อกิจกรรม
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หลักของโรงเรียนและงานประจ าของแต่ละคน และจะขอความเห็นทุกคนในที่ประชุมก่อนทุกครั้งว่า
จะมีการนัดประชุมกันเมื่อใดเพ่ือให้ทุกคนได้จัดเวลาและวางแผนการเดินทางได้ และในช่วงการท า
กิจกรรม/โครงการในขั้นตอนที่ 3 นั้น ไม่จ าเป็นต้องมาครบทุกคน เพราะมีการแบ่งทีมกันท างาน บาง
กิจกรรม/โครงการของทีมที่ซ้ ากันสามารถท าร่วมกันได้ หรือท าคนละกิจกรรม/โครงการ แต่สามารถ
ด าเนินการในวันเดียวกันหรือพร้อมกันก็ได้ 
 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนด าเนินงานและการสรุปผลการด าเนินงาน โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอนและสรุปผลการด าเนินงาน
ร่วมกันในขั้นตอนที่ 1 โดยกิจกรรมท้ังสองมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การจัดท าแผนด าเนินงาน กิจกรรมนี้เริ่มต้นจากผู้วิจัยท าการทบทวนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น” ผนวกกับการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม จ านวน10 ขั้นตอนให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้ร่วมกันก่อนที่จะมีการระดมสมองเพ่ือร่วมกัน
จัดท าแผนด าเนินงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งท าให้ได้แผนด าเนินงาน      
1 ชุด ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ชื่อขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  แผนด าเนินงานเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
1. การเตรียมการ
(Preparation) 

1. การสร้างความเป็นกันเอง 
2. การเสริมพลังความรู้ให้กับ
ผู้ร่วมวิจัย 
3. การจัดท าแผนด าเนินงาน 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน
2559 

15,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1. การระดมสมอง 
2. การถ่ายทอดแนวคิด 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

ธันวาคม 
2559 

5,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
3. การ
ปฏิบัติการ
(Acting) 

1. การก าหนดเทคนิคและ
เครื่องมือวิจัย 
2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
3. การประเมินสภาพการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ก่อน
น าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

มกราคม-
มีนาคม 2560 

20,500 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย/ 

งบประมาณ
โรงเรียน 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

มกราคม-
มีนาคม 2560 

2,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

5. การสะท้อน
ผล 
(Reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติ
การไปสู่การปฏิบัติ 
2. การสรุปผลการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 2,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

6.การวางแผน
ใหม่ 
(Re-planning) 

1. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
2. การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม ่
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

เมษายน 2560 3,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

7. การปฏิบัติ 
ใหม่ (Re-acting) 

1. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2560 

15,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

8.การสังเกตผล
ใหม่ 
(Re-observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2560 

3,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

9. การสะท้อน
ผลใหม่ (Re-
reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติ
การใหม่ลงสู่การปฏิบัติและสรุปผล
การด าเนนิโครงการเมื่อสิ้นสุด
วงจรที่ 2 
2 การสรุปผลการประเมินหลังการ
น าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
3. การสรุปผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 9 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2560 

2,000 ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

กันยายน 
2560 

3,500 
 

ทุนส่วนตัว
ผู้วิจัย 
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 กิจกรรมที่  4 การสรุปผลการด าเนินงาน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่  27 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานร่วมกันในขั้นตอนที่ 1 โดยกิจกรรมทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ การสรุปผล
การด าเนินงาน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมการจัดท าแผนด าเนินงานมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเมื่อสิ้นสุดกระบวนการด าเนินงานของขั้นตอนที่  1 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาผลการบันทึกจากการสังเกต บันทึกการประชุม โทรศัพท์มือถือ (ส าหรับ
ถ่ายภาพและเก็บภาพ) และเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการมาน าเสนอ
เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้ วิพากษ์ วิเคราะห์ อภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้ องที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังได้น าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มา
ใช้โดยอาศัยข้อค าถามในการถอดบทเรียนดังนี้คือ 1) สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินงานในครั้งนี้คืออะไร 
2) ผลที่เกิดข้ึนบรรลุความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไร 3) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคืออะไร 4) 
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีอะไรและ 5) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติครั้งต่อไปควรท าอย่างไรภายใต้
หลักการคือ (1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด (2) เรียบง่ายแต่มี
แบบแผน (สัมพันธ์กันแต่มีช่องว่างให้กัน) (3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการ
พูดคุย) และ (4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถามและเพ่ิมเติมได้) ผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3  สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนการเตรียมการ 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ 

การก าหนดผู้ร่วม
วิจัย 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะได้ผู้ร่วมวิจยัจ านวน 11 
คน เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

ในการก าหนดผู้ร่วมวิจัยหากไดบุ้คคลที่มี
ส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกบังานที่
ต้องการพัฒนาเป็นหลักจะท าให้การพัฒนา
งานบรรลุเป้าหมายได้เร็วเนื่องจากมี
ประสบการณ์ในงานอยู่แล้ว 

มีประสบการณ์ในการพูดเพื่อชกัจูง
หรือโน้มน้าวให้คนมาเข้าร่วมในการ
พัฒนางานจะต้องเข้าหาตวัต่อตัวและ
อ่อนน้อมด้วย 

ในการก าหนดผู้ร่วมวิจัยหากน าเสนอ
ในที่ประชุมที่คณะครูทุกคนมา
รวมกันจะท าให้ไดผู้้ร่วมวิจัย
หลากหลายประสบการณ์ท างาน 

การสร้างความ
เป็นกันเอง 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะผู้ร่วมวิจัยมีความเป็น
กันเอง พูดคุยแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นได้มากกว่าปกต ิ

ผู้วิจัยจะต้องเปน็ผู้ฟงัให้มากข้ึน เก็บ
รายละเอียดและใส่ใจทุกค าพูดของผู้ร่วม
วิจัยเพื่อน ามาปรับพฤติกรรมผู้วจิัยเองและ
จะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยให้
มากที่สุดในการท างาน 

การสร้างมิตรภาพความเป็นเพื่อน
ร่วมงาน ควรท าสม่ าเสมอหรือทุก
โอกาสที่เป็นไปได้เพื่อให้เกิดความ
สนิทสนมและเป็นกันเองยิ่งขึน้ 

ผู้วิจัยต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมผู้
ร่วมวิจัยเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา 

การเสริมพลัง
ความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมอบรมมี
การแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามถึงขั้นตอนการท าวิจัย 

การน าเสนอเนื้อหาเชิงวชิาการ จะต้องมี
เอกสารประกอบและควรมีการยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายจะท าให้มองเห็นภาพ
และเข้าใจง่ายขึ้น 

การพูดคุยโดยพูดภาษาถิ่นจะท าให้
รู้สึกเป็นกันเองและสื่อสารกันไดง้่าย 

ควรมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ 
เพื่อกันการลืมโดยใช้โทรศัพท์ในการ
ช่วยบนัทึกได ้

การจัดท าแผน
ด าเนินงานและ
การสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถก าหนดแผนการ
ท างานทั้ง 10 ขั้นตอน และผู้ร่วม
วิจัยได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
แบบเป็นกนัเอง 

การจัดท าแผนด าเนนิงานควรให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์เดิม
ที่มีก่อนแล้วค่อยร่วมกันสรุปโดยผู้วิจัยค่อย
สอดแทรกเนื้อหาบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไป
จะท าให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความภูมิใจและ
ความกระตือรือร้นในการด าเนินงาน
มากกว่าที่จะชี้แนะให้ท าตาม 

ผู้ร่วมวิจัยที่เคยมีการวางแผนการ
ท างานมาก่อนจะท าให้ออกแบบ
แผนการด าเนนิงานได้ค่อนข้างรวดเร็ว
และสามารถน าพาเพื่อน ๆ ออกแบบ
แผนการด าเนนิงานได้เร็ว 

ควรให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นและคอยส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานร่วมกันให้มากที่สุด 
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 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) 
ในขั้นตอนการวางแผน มีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมอง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพของงานและก าหนดประเด็นปัญหา 2) การถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือ
น าเสนอแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในบทที่ 2 ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้ เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎี และช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนขึ้น 3) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ และ 4) การ
สรุปผลการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ในขั้นตอนที่ 2 
โดยทั้ง 4 กิจกรรมนี้มีการด าเนินการในเดือน ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที ่4.4  การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน (Planning) 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการที่ยึดถือ 
3 ธ.ค. 2559 การระดม

สมอง 
วิเคราะห์สภาพของงาน
และก าหนดประเด็น
ปัญหา 

“ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการ
ระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน...” 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน
ชุมชนเอง”และ“แนวคิดใหม่ในการ
พัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น
ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลัง
สร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน”และ “…
ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี …” 

4 ธ.ค. 2559 การถ่ายทอด
แนวคิด 

น าเสนอแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีในบทที่ 2 ให้แก่ผู้
ร่วมวิจัยได้รับรู้ เข้าใจถึง
แนวทางการแก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎี และช่วยให้ผู้ร่วม
วิจัยสามารถตัดสินใจและ
มองภาพได้ชัดเจนขึ้น 

ทฤษฎี “..ช่วยชี้น าการตัดสินใจ ช่วยให้
มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ช่วยเป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วย
ก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนกแยกแยะ
ปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม ่ๆ ช่วย
ท านายปรากฏการณ์” 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการที่ยึดถือ 
11 ธ.ค. 
2559 

1. การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การ 
(Action 
Plan) 

ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 

แนวคิดท่ีว่า“…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
ประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่
วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอ
แบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้น
แบบนี้เทา่นั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้
ชุมชนจะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่
กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้
มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่
เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูล
เปรียบเทยีบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อย
ให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี
ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมา
ชุดหนึ่ง…” 

11 ธ.ค. 
2559 

2. การ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ร่วมกันสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในขั้นตอนที่ 2 

ยึดหลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
วิจัยทุกคน” และจรรยาบรรณ “มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” 

 
 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การระดมสมอง โดยจัดประชุมขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพของงานและก าหนด
ประเด็นปัญหาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยผู้วิจัยได้ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ที่ผ่านมาและร่วมกันก าหนดความต้องการในการ
พัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยร่วมกันระบุ “สภาพที่เคย
เป็นมา”“สภาพในปัจจุบัน” “สภาพปัญหาที่ส าคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือก
ที่หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา” โดยการ
ด าเนินกิจกรรมนี้ยึดแนวคิดและหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว่า 



129 

“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อที่ว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุ
ด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่
ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่…” ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 11 ไร่ 33 งาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2501 โดยแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านบะยาว ในตอนแรกเปิดท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 มีนายเผด็จ ทัพขวา เป็นครูใหญ่คนแรก จนกระทั่งปีการศึกษา 2540 จึงได้เปิดเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี เด็กเก่งและเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการด ารงชีวิตมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และบริการ 

 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย (Goal) 
 1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 2. ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุขในการด ารงชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 4. โรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการ 
 5. โรงเรียนสามารถประสาน ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. มุ่งเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการทางการศึกษา 
 3. มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. ส่งเสริมความเป็นผู้น าด้านแหล่งเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมแสวงหาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 รักสะอาด มีวินัย 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนผู้น าแหล่งเรียนรู้ 
สภาพที่เคยเป็นมาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. เมื่อวันที่ 
30-31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จากบริษัทมิตรประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 2 -5 ปี สมควรได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ประเภท
โรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 82.59 มีคุณภาพระดับ ดี ในภาพรวมสถานศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สมควรได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ประเภทโรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 81.56 มีคุณภาพระดับ ดี 
สภาพในปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 จากผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ
ที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการบริหารจัด
การศึกษาในแต่ละระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนของครู การนิเทศ ติดตามผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวผู้เรียน รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งนี้ภารกิจของโรงเรียนในการจัดการศึกษา คือ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเมื่อดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-net) ในระดับต่าง ๆ มีดังต่อไป 
1.  ผลการสอบ O-NETของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
 (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.67 
ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 49.33) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า 
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ วรรณคดีและวรรณกรรม เนื่องจากมีผล
การทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.89 
 (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
42.33 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 43.44) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  
พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.00 
 (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
45.93 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 42.59) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ 
พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ พลังงาน เนื่องจากมีผลการทดสอบที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.00 
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  (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.00 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 49.18) เมื่อพิจารณา
รายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ประวัติศาสตร์ 
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.00 
  (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.83 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 40.31) เมื่อพิจารณา
รายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.33 
โดยสามารถสรุปภาพรวมได้ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ผลเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เรื่องท่ีควรเร่งพัฒนา 

ภาษาไทย 49.33 53.67 สูงกว่า วรรณคดีและวรรณกรรม 
คณิตศาสตร์ 43.44 42.33 ต่ ากว่า การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น 
วิทยาศาสตร์ 42.59 45.93 สูงกว่า พลังงาน 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

49.18 48.00 ต่ ากว่า ประวัติศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

40.31 34.83 ต่ ากว่า ภาษากับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก 

  
2.  ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
 (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.39 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 42.64) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า 
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ การฟัง การพูด เนื่องจากมีผลการทดสอบที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.63 
 (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.64 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 32.40) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า 
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สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.74 
 (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.43 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 37.63 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า 
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ สารและสมบัติของสาร เนื่องจากมีผลการ
ทดสอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.99 
 (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.83 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 46.24) เมื่อพิจารณาราย
สาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่ งพัฒนาตามล าดับ คือ เศรษฐศาสตร์ 
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.52 
 (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.13 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 30.62) เมื่อพิจารณาราย
สาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ภาษาและ
วัฒนธรรม เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.28 โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตาราง
ที่ 4.6 
 
ตารางที ่4.6  ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ผลเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เรื่องท่ีควรเร่งพัฒนา 

ภาษาไทย 42.64 40.39 ต่ ากว่า การฟัง การพูด 
คณิตศาสตร์ 32.40 26.64 ต่ ากว่า ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 37.63 34.43 ต่ ากว่า สารและสมบัติของสาร 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

46.24 41.83 ต่ ากว่า เศรษฐศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

30.62 25.13 ต่ ากว่า ภาษาและวัฒนธรรม 

 
 เมื่อมีการน าเสนอสิ้นสุดลงผู้วิจัยได้ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและพิจารณา
ร่วมกันในการก าหนด “สภาพปัญหาที่ส าคัญ”“สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา”“ทางเลือกที่
หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา”“การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา”โดยปล่อย
ให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามทุนความรู้เดิมและประสบการณ์
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ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน ซึ่งผู้ร่วมวิจัยทุกคนต่างพากันเห็นด้วยที่จะท าการพัฒนางานของโรงเรียนบ้าน
นาฝายนาโพธิ์ โดยผู้ร่วมวิจัยตกลงที่จะเอาผลการประเมินของระดับมัธยมศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากว่าผู้ร่วมวิจัยส่วนมากเป็นครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาในการร่วมท ากิจกรรมจะสะดวกและสามารถท าไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนได้
โดยไม่ต้องขาดสอน โดยทุกคนร่วมกันก าหนดและจัดท าเป็นกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะเรียนรู้โดยประยุกต์องค์ความรู้จากรายวิชาที่เรียนมาผนวกเข้า
กับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ท างานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ สามารถที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป โดยผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันศึกษาว่าในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียนนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนา เพ่ือให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสม
และก่อให้เกิดการท างานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7  ปัญหาของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 

องค์ประกอบ ปัญหา 
1. คร ู -ครูไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
-ครูไม่มีทักษะหรือไม่สนใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์
-ครูไม่มีการบรูณาการรายวิชาที่เรียนกับการท ากิจกรรมอ่ืน 

2. กระบวนการเรียนรู้ -ไม่มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
-กิจกรรมเน้นท าเพ่ือการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
-มีเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไปตามรายวิชาไม่มีการบูรณาการระหว่าง
รายวิชา 
-กระบวนการเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นท าตามหนังสือเรียนเป็นส่วนมาก 
-ผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อยากเรียนรู้ 

3. ผู้เรียน -ผู้เรียนถูกเน้นให้ท าเพ่ือการประกวดแข่งขันซึ่งนักเรียนต้องท่องจ าบท 
ท าให้ไม่มีแนวคิดที่เป็นของตนเอง 
-กิจกรรมเน้นส่งเสริมเด็กท่ีเก่งให้ได้เข้าแข่งขันแต่ไม่สนใจเด็กคนอ่ืน ๆ 
ให้มีกิจกรรมท าเพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
-นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
รายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียน เพราะไม่มีการส่งเสริม 
-ผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมที่เกิดจากความคิดหรือความ
สนใจของตนเอง 
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 ซึ่งจากการร่วมกันระดมสมอง พูดคุยกันท าให้สามารถสรุปความต้องการที่จะพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ดังภาพ
ที ่4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5  สภาพงานที่ต้องการพัฒนา 
 
 จากนั้นผู้ร่วมวิจัยจึงมีการระดมความคิดช่วยกันในการก าหนด “สภาพปัญหาที่ส าคัญ” 
“สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา”“ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา”“การประเมินและ
เลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา” ซึ่งได้ร่วมกันคิดและช่วยกันบันทึกข้อมูลไว้ในสมุดบันทึกของ
แต่ละคน และก าหนดให้มีการน าเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป เพ่ือให้โอกาสแต่ละคนได้คิดทบทวน
ถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาจริง ๆ 
 กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดแนวคิด โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์น าเสนอแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในบทที่ 2 
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้ เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี และช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนขึ้น โดยผู้วิจัยได้น าเสนอเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอด
ให้ผู้ร่วมวิจัยฟัง โดยยึดหลักการที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของ
ชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่
จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนจะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้นจนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 หลังจากน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ แล้วก็เปิดโอกาสและให้เวลาผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด 
ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากที่ข้อมูลเดิมที่เคยคิดและบันทึกไว้เมื่อก่อนหน้านี้ เมื่ อ
เสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.8 

 
พัฒนา 

ครู 

พัฒนา
กระบวนการ

เรียนรู้ 

 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

 
ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ของ
นักเรียน 
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ตารางที ่4.8  สรุปกิจกรรมที่จะด าเนินการพัฒนางานกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

ที ่ ปัญหาด้าน สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา 
ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ

แก้ปัญหา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
1 คร ู -ครูไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 
-ครูไม่มีทักษะในการจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หรือการบูรณาการรายวิชาที่เรียนกับการ
ท างานนอกห้องเรียน 

-จัดอบรมให้แก่ครูเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบคิดสร้างสรรค์ 
-จัดให้ครูได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนแบบคิด
สร้างสรรค ์
-จัดหาคู่มือเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ให้ครูได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-จัดอบรมให้แก่ครูเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบคิด
สร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิด
สร้างสรรค ์
-กิจกรรม “อบรมให้ความรู้” 
“อบรมทักษะปฏิบัติ” และ          
“ศึกษาดูงาน” 

2 กระบวนการ
เรียนรู้ 

-ไม่มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
-กิจกรรมเน้นท าเพ่ือการเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน 
-มีเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไปตามรายวิชาไม่มี
การบูรณาการระหว่างรายวิชา 

-ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นค าถาม
ปลายเปิด 
-ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการ 

-ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถาม เ 
-ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล 
-ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ 
-จัดท าแบบสอบถาม 
-ส ารวจความคิดเห็นผู้เรียน 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้าน สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา 
ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ

แก้ปัญหา 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
  -กระบวนการเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการ

เรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นท าตาม
หนังสือเรียนเป็นส่วนมาก 
-ผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องท่ีอยากเรียนรู้ 

-ประยุกต์แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาจากสถานศึกษาแห่งอ่ืน 
-ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นค าถาม
ปลายเปิด 

 -การวิเคราะห์ข้อมูล 
-การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

3 ผู้เรียน -ผู้ เรียนถูกเน้นให้ท าเพ่ือการประกวด
แข่งขันซึ่งนักเรียนต้องท่องจ าบท ท าให้ไม่
มีแนวคิดที่เป็นของตนเอง 
-กิจกรรมเน้นส่งเสริมเด็กที่เก่งให้ได้เข้า
แข่ งขันแต่ ไม่สนใจ เด็กคน อ่ืน  ๆ ให้ มี
กิจกรรมท า 
-นั ก เรียน ไม่ ให้ ความสน ใจ ในการท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายวิชาที่
จ าเป็นต้องเรียน เพราะไม่มีการส่งเสริม 

-จัดกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการ
ระหว่างรายวิชาโดยใช้ของ
สถานศึกษาแห่งอ่ืน 
-ครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ 
-ให้นักเรียนร่วมกันคิดและเสนอ
กิจกรรมที่ต้องการท า 
-ก าหนดให้นักเรียนเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่สนใจ 

-ก าหนดให้นักเรียนเข้าร่วม
ในกิจกรรมที่สนใจ 

-โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
การคิดสร้างสรรค์ 
-กิจกรรม ดังนี้ 
-งานปั้นสร้างสรรค์ 
   -การวาดภาพสร้างสรรค์ 
   -ICT สร้างสรรค ์
   -หนงัสั้นสร้างสรรค์ 
   -ของเล่นเชิงวิทย์ 
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 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีการก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่ก าหนดไว้ทั้งหมด โดยมีการก าหนดสภาพที่คาดหวังจาการด าเนินกิจกรรม ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 
 
 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับประเมินผลสภาพที่คาดหวัง
จากการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.9  เกณฑ์การประเมินส าหรับวัดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 
 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 
4.00-5.00 ดีมาก 

3.00-3.99 ดี 

2.00-2.99 ปานกลาง 

1.01-2.00 พอใช้ 

0-1.00 ควรปรับปรุง 

 
 

สภาพที่คาดหวังจาก
การแก้ปัญหา 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ก าหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับ
ดี หรือ 3.00 คะแนน 

ขึ้นไป 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2559  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งกลุ่มการท างานและ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน โดยมีการน าเสนอข้อมูลพร้อมกับแจก
เอกสารตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการวางแผน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันจัดแบ่งทีมงานโครงการที่จะรับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการโดยใช้วิธีให้เลือกตามความถนัด ความสนใจและใกล้กับงานที่ตนรับผิดชอบ โดย
เกลี่ยให้มีจ านวนคนในแต่ละโครงการเท่า ๆ กัน โดยเน้นให้ท างานโครงการตามแผนการท างานก่อน
เป็นอันดับแรก และในแต่ละโครงการก็มีการก าหนดหัวหน้าทีม 1 คนเพ่ือท าหน้าที่เป็นทั้งผู้น า ผู้
ประสาน ผู้ดูแลและผู้ร่วมท างานด้วย จากนั้นแต่ละทีมก็มีการแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การ
ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแยกเป็นกลุ่มตามที่รับมอบหมายซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที ่4.10  การแบ่งทีมรับผิดชอบโครงการ 
 

ทีมที่ หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ทีมงาน 
1 นายสุนทร เจริญสุข นายสายัณห์ วันนา นางมาลิษา วันนา 

นางนฤมล มาสภา 
2 นายสรเทพ แมนเมือง นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน นายนัสกร มะลาศรี 

นางสาวอรทัย ทองตาแสง 
3 นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม นางประหยัด ละทัยนิล นางสาวอภิญญา ธุนันทา 

นางอัจจชิญา สงวนศรี
พิสุทธิ์ 

 
 หลังจากนั้นแต่ละทีมก็ลงมือเขียนแผนการด าเนินโครงการ เสร็จแล้วให้แต่ละทีมได้น าเสนอ
แผนงานโครงการให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้รับทราบ และให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนงานโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน สถานที่ด าเนินงาน งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และวิธีการประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
โครงการ ดังนี้ 
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โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในการจัดการศึกษาเน้นให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ให้
เกิดทุกเวลาทุกสถานที่ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ สถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียม
คนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมีทักษะชีวิต การคิดเชิงวิพากษ์ การ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ การใช้งานเทคโนโลยี ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน
ต้องเลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมส าหรับผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้
ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเลือกและวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เลือกใช้เครื่องมือ การ
ออกแบบการทดลอง การส ารวจลงมือปฏิบัติ บันทึกผล แปลผล น าเสนอผลงาน ผู้เรียนมีโอกาสได้
แสดงออกอย่างอิสระ ได้คิดอย่างหลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้คิด
อย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ตรง ท ากิจกรรมตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้ นอกจากนี้การท างานเป็นทีมท าให้ผู้เรียน
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ฝึกประเมินตนเอง รู้จักตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและ
ยอมรับผู้อ่ืน 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือ
เพ่ิมทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ที่นับวันจะมีความจ าเป็นต่ อการด ารงชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมฐานความรู้ และการน ามาซึ่งการสร้างสรรค์งานใหม่  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานของประเทศได้  
และประการที่ส าคัญจากการปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนจะต้องยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่เน้น “การเรียนรู้” มากกว่า “การสอน” โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์ โดยสถาบันต่าง  ๆ ที่
ภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและ
สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
 เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์
ทั้งในการเรียนและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความช านาญและทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านองค์ความรู้และทักษะใน
การจัดกิจกรรมแบบการคิดสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
สร้างสรรค์ของครูและนักเรียน 

 2. เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน 
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เป้าหมาย 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ มีระดับ

คุณภาพ ตั้งแต่ระดับ “ดี” หรือ “3” ขึ้นไป 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 
1 อบรมให้ความรู้การสอนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 

 

  
2 อบรมทักษะปฏิบัติ (เขียนแผนปฏิบัติการ) 

 

  
3 ศึกษาดูงาน 

 

  
 
สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ 

 งบประมาณส่วนตัวของผู้วิจัย รวมทั้งสิ้น จ านวน 16,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 
1 อบรมให้ความรู้การสอนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 5,000 ส่วนตัวผู้วิจัย 
2 อบรมทักษะปฏิบัติ (เขียนแผนปฏิบัติการ) 1,000 ส่วนตัวผู้วิจัย 
3 ศึกษาดูงาน 10,000 ส่วนตัวผู้วิจัย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีมท่ี 1 ประกอบด้วย 
1. นายสุนทร เจริญสุข หัวหน้าทีม 

2. นายสายัณห์ วันนา รองหัวหน้าทีม 
3. นางมาลิษา วันนา ทีมงาน 
4. นางนฤมล มาสภา ทีมงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิด
สร้างสรรค์ของครูและนักเรียน  

 2. ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 
วิธีการประเมินผลโครงการ 

 ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
(Learning and Creative Skills) ดั งนั้น เพ่ือสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Learning and 
Creative Skills) ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Learning and Creative 
Skills) 
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ มีระดับ
คุณภาพ ตั้งแต่ระดับ “ดี” หรือ “3” ขึ้นไป 

 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 
1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 

 

  
2 วิเคราะห์ข้อมูล 

 

  
3 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 

  
 
สถานที่ด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 



142 

งบประมาณ 

 งบประมาณส่วนตัวของผู้วิจัย รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 

1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียน - - 

2 วิเคราะห์ข้อมูล 1,000 ส่วนตัว 
3 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 2,000 ส่วนตัว 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีมท่ี 2 ประกอบด้วย 
1. นายสรเทพ แมนเมือง หัวหน้าทีม 

2. นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน รองหัวหน้าทีม 
3. นายนัสกร มะลาศรี ทีมงาน 
4. นางสาวอรทัย ทองตาแสง ทีมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. มีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 3. มีแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการท างานร่วมกันของบุคลากร 
วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ มีการคิดอย่างเป็นระบบ และวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว เด็กจะเกิดการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ที่ เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ 
ความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจ การเล่นที่แฝงความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ก็คือกิจกรรม
ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์เศษวัสดุ รวมถึงกิจกรรมการปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย การน ากระดาษเก่า ๆ หรือวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวก็สามารถน ามาท า
ศิลปะได้ สามารถท าได้หลายรูปแบบและท าได้ง่าย วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก แทนที่จะน าเศษ
วัสดุที่ใช้แล้วทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ให้เศษวัสดุ
ใกล้ตัว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการ
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ลงมือกระท า มีส่วนร่วมทั้งความคิด จิตใจ สมอง เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะท าให้
เด็กค่อย ๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการ น าไปสู่การคิดค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้ 
โครงการนักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพของผู้เรียนเอง ของเล่นเป็นอุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขณะที่เล่นสามารถอาศัยความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนได้เรียนได้อธิบายการท างานของของเล่น ท าให้เข้าใจวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง การให้โอกาสแก่นักเรียนในการประดิษฐ์ของเล่นใหม่  ๆ ก็เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้
ออกมาเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเล่น ของเล่นหรือการประดิษฐ์ของเล่น ยังช่วยให้เกิดทักษะ
ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ใน
ระหว่างการลงมือประดิษฐ์ของเล่น และนี่เป็นโอกาสที่ดีส าหรับครู ในการสอนวิทยาศาสตร์ทั้งเนื้อหา
และกระบวนการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ขณะเดียวกันก็เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วย 
วัตถุประสงค์ 

 1. นักเรียนสามารถคิด เขียนและท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ

เหมาะสม 
เป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านาฝายนาโพธิ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ มีระดับ
คุณภาพ ตั้งแต่ระดับ “ดี” หรือ “3” ขึ้นไป 

 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 
1 งานปั้นสร้างสรรค์  

 

 

2 การวาดภาพสร้างสรรค์    
3 ICT สร้างสรรค์  

 

 
4 หนังสั้นสร้างสรรค์  

 

 
5 ประดิษฐ์เล่นเชิงวิทย์  

 

 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
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งบประมาณ 

 งบประมาณส่วนตัวของผู้วิจัย รวมทั้งสิ้น จ านวน 15,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มา 

1 งานปั้นสร้างสรรค์ 5,000 ส่วนตัวของผู้วิจัย 

2 การวาดภาพสร้างสรรค์ 5,000 ส่วนตัวของผู้วิจัย 

3 ICT สร้างสรรค์ -  
4 หนังสั้นสร้างสรรค์ -  
5 ประดิษฐ์เล่นเชิงวิทย์ 5,000 ส่วนตัวของผู้วิจัย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทีมท่ี 3ประกอบด้วย 
1. นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม หัวหน้าทีม 

2. นางประหยัด ละทัยนิล รองหัวหน้าทีม 
3. นางสาวอภิญญา ธุนันทา ทีมงาน 
4. นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ ทีมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนสามารถคิด เขียนและท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม 
วิธีการประเมินผลโครงการ 

ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 

 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงาน จัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เพ่ือเป็นการทบทวนวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิดและวางแผนวิเคราะห์สภาพงาน การจัดประชุมน าเสนอแนวคิดในบทที่ 2 
ถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาผลการบันทึกจากการสังเกต บันทึกการ
ประชุม และเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บข้อมูลภาพ มาน าเสนอเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้ วิพากษ์ วิเคราะห์ 
อภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน โดยอาศัยข้อค าถามในการถอดบทเรียน
เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1 ผลจากการด าเนินกิจกรรมได้ข้อสรุปร่วมกันดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ผลสรุปการด าเนินกิจกรรมขั้นตอนการวางแผน 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การระดมสมอง บรรลุความคาดหวัง  
แต่ละทีมสามารถ
ก าหนดปัญหาส าคัญที่
จะท าการพัฒนาได้ 

การปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยช่วยกันคิด
และวางแผนหากจัดในส านักงาน
จะดีกว่าข้างนอกเพราะหาก
ต้องการข้อมูลอะไร สามารถหาได้
ทันทีไม่ต้องวิ่งไปมา 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่ามี
ปัญหา 3 องค์ประกอบ คือ ปัญหา
จากครู ปัญหาจากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และปัญหาจากผู้เรียน 

ผู้วิจัยควรปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยสบืค้นแสวงหา
ข้อมูลให้เต็มที่ก่อนจากนั้นค่อยเพิ่มข้อมูลที่
ขาดให้เพียงพอ 

การถ่ายทอด
แนวคิด 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะผู้ร่วมวิจัย
สามารถก าหนด
กิจกรรมและสภาพที่
คาดหวังจากการด าเนิน
กิจกรรมได้ 

การน าเสนอทางเลือกเพ่ือการ
แก้ปัญหาที่ควรให้ทุกคนเสนอ
แนวคิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายและมีความเป็นไปได้ 

ทีมวิจัยได้ระดมความคิดเพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการระหว่างปัญหาที่
ต้องการแก้ไขกับแนวทางการแก้ไข
เชิงวิชาการ เพื่อให้สามารถน าไป
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 

การน าเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ต่อผู้ร่วมวิจัย
ควรเป็นความรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบข้อมูลและควรปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดและพยายาม
ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะผู้ร่วมวิจัย
สามารถก าหนด
กิจกรรมเพ่ือการ
แก้ปัญหา 

-ผู้ร่วมวิจัยมีการจัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหารวมทั้งมีการ
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบการด าเนิน
โครงการที่เกิดจากการตกลง
ร่วมกัน 

ได้โครงการเพ่ือใช้ปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ค้นพบ จ านวน 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาทักษะ
ครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนและโครงการ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

-ควรกระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัยแสดงความคิดเห็น
ให้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือแนวทางที่
หลากหลาย 

การสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถสรุปผล
การด าเนินงานขั้นตอน
ที่ 2 ได้ 

-ผู้ร่วมวิจัยมีการแสดงความคิดเห็น
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเคยผ่านการ
ถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1 
มาแล้ว 

การมีเลขานุการทีมวิจัย ท าให้มี
ผู้รับผิดชอบจดการประชุมและข้อมูล
ท าให้ไม่หลงลืม และทุกทีมควรมีการ
จดบันทึกรายละเอียดการท างานของ
ทีมตนเองด้วย 

การบันทึกข้อมูลอาจบันทึกในรูปแบบเสียง
โดยใช้โทรศัพท์ซึ่งสามารถส่งให้กันทางไลน์
หรือเมล์ได้ง่ายและสามารถจัดเก็บไว้ใน
โทรศัพท์เพ่ือเปิดฟังได้ตลอดเวลา 
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 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ในขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดเทคนิคและ
เครื่องมือวิจัย 2) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 3) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ และ 4) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ โดยมีการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
2560 ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.12  ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
23 ธ.ค. 60 การก าหนด

เทคนิคและ
เครื่องมือวิจัย 

เพ่ือก าหนดเทคนิคและ
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” 

23 ธ.ค. 60 การก าหนด
แนวทางปฏิบัติ
ร่วม 

เพ่ือร่วมกันก าหนด
เครื่องมือที่จะใช้ในการ
วิจัยและวางแนวทาง
ปฏิบัติโครงการ 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” 

26 ธ.ค. 60 การประเมินสภาพ
การจัดการเรียนรู้
เพ่ือความคิด
สร้างสรรค์ ก่อน
น าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้ทราบสภาพการ
จัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ก่อนน าแผนสู่
การปฏิบัติ 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” 

3 ม.ค. 60 การน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน
ที่วางไว้ 

“การเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ 
ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูป
เกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง” 
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โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การก าหนดเทคนิคและเครื่องมือวิจัย จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดเทคนิคที่จะใช้
ในการวิจัยและเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้ร่วมวิจัยได้วิเคราะห์และพิจารณาว่าในการน าแผน
ด าเนินงานสู่การปฏิบัตินั้นจะใช้เทคนิคและเครื่องมืออะไรในการประเมินผลการด าเนินงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นช่วยกันออกแบบเครื่องมือวิจัย ซึ่งสรุปเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจั ยทั้งสิ้น 5 
ฉบับ ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางที ่4.13  เครื่องมือการวิจัยที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 
 
ฉบับท่ี เครื่องมือ  วัตถุประสงค์  ช่วงเวลาที่ใช้งาน 

1 แบบบันทึกการ 
ประชุม 

ใช้ส าหรับบันทึกการประชุม ใช้ในวันที่มีการจัด
ประชุม 

2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์หัวหน้าทีมเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 

หลังด าเนินการ 

3 การประเมินสภาพการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ใช้ประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้
แบบคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วมวิจัย 
และใช้ส าหรับเป็น Guide Line 
น าไปสู่ Action Plan 

ก่อนด าเนินงาน, 
หลังด าเนินงาน 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก้าวหน้า
โครงการ 

ใช้ส าหรับติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการเป็นระยะ ๆ 

ระหว่างด าเนินการ 

5 แบบประเมิน 
โครงการ 

ใช้ส าหรับสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หลังการ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

หลังด าเนินการ 

 
 โดยผู้ร่วมวิจัยได้ตกลงกันว่าจะไม่ส่งเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจเนื่องจากว่าเป็น
เครื่องมือที่จัดท าขึ้นตามแนวคิดและความเห็นของทีมงานวิจัยหากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอาจท าให้
เกิดการไขว้เขวและไม่ตรงประเด็นตามที่ผู้ร่วมวิจัยจะด าเนินการพัฒนา และสรุปว่าให้ผู้วิจัยท าหน้าที่
จัดพิมพ์ต้นฉบับพร้อมถ่ายส าเนาเอกสารแยกเป็นชุด ๆ ไว้ ตามจ านวนที่ตกลงกันไว้เพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลาหากมีผู้ร่วมวิจัยต้องการใช้เอกสาร มีการด าเนินการดัง
ภาพที่ 4.7 
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ภาพที ่4.7  การประชุมก าหนดเทคนิคและเครื่องมือวิจัย 
 
 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 
น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตกลงร่วมกันในการแบ่งทีมงาน
เพ่ือที่จะรับผิดชอบโครงการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแนวปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการและแนวคิดที่ว่า “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” โดยได้มีการระดมความคิดเห็น พูดคุยถึงการหาวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เนื่องจากมีโครงการที่ต้องด าเนินการสู่การปฏิบัติจ านวน 3 โครงการจึงมีการตกลงกันเพ่ือ
ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมโดยในขั้นตอนที่ 2 ได้มีการแบ่งทีมรับผิดชอบโครงการรวมทั้งการแต่งตั้ง
หัวหน้าทีมแล้ว ในขั้นตอนนี้จึงมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งในแต่ละทีม โดยแต่ละทีมมีการ
แบ่งกลุ่มกันพูดคุยกันเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการในโครงการที่รับผิดชอบ จากนั้นมาตกลง
ร่วมกันในบางประเด็นที่จะต้องท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การประเมิน โดยสรุปร่วมกันว่า
หัวหน้าทีมให้เป็นผู้ประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการด้วยโดยเรียกว่า “ผู้ประเมินโครงการ” 
ส่วนทีมงานมีหน้าที่ ในการด าเนินโครงการร่วมกับหัวหน้าทีมเพ่ือให้โครงการที่รับผิดชอบบรรลุ
เป้าหมาย ส าหรับการติดตามการด าเนินโครงการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1การติดตาม
และประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมนี้สรุปได้ดังตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  การจัดทีมงานโครงการเพื่อน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อทีม ทีมงานโครงการ ผู้ประเมินโครงการ 
1 โครงการพัฒนาทักษะครู

เพ่ือการจัดการเรียนรู้
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ 

1 นายสายัณห์ วันนา 
นางมาลิษา วันนา 
นางนฤมล มาสภา 

นายสุนทร เจริญสุข 

2 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

2 นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
นายนัสกร มะลาศรี 
นางสาวอรทัย ทองตาแสง 

นายสรเทพ แมนเมือง 

3 โครงการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน 

3 นางประหยัด ละทัยนิล 
นางสาวอภิญญา ธุนันทา 
นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ 

นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม 
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 จากนั้นจึงมีการตกลงกันว่าในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ให้มีการใช้เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบ
ประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินสภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านครู ด้าน
กระบวนการเรียนรู้และด้านผู้เรียน 
 กิจกรรมที่ 3 การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 26 
ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ก่อนน าแผนสู่การปฏิบัติ 
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบประเมินให้กับผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ท าการประเมินตามสภาพและความเป็นจริงที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นท าการเก็บรวบรวมแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว สรุปได้ดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที่ 4.15  ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ ก่อนการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน 
 S.D การแปลผล 

คร ู 1 องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

1.42 0.51 ควรปรับปรุง 

2 ทักษะ/เทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

1.33 0.49 ควรปรับปรุง 

3 สามารถบูรณาการความรู้/ทักษะ/เทคนิค
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

1.33 0.49 ควรปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยด้านคร ู 1.36 0.50 ควรปรับปรุง 
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

1.75 0.45 ควรปรับปรุง 

2 มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

1.58 0.51 ควรปรับปรุง 

3 ผู้เรียนและผู้สอนมีการบูรณาการร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

1.58 0.51 ควรปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 
 

หมายเหตุ เกณฑ์ความคาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ คือ ระดับดีหรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ ก่อนการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ พบว่า คะแนนสรุปทุกด้านอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง ( =2.19) เมื่อแยกเป็นงานเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง ( =1.64) ด้านผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง ( =1.46) 
และด้านครู มีคะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง ( =1.36) 
 กิจกรรมที่ 4 การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ด าเนินการระหว่างวันที่ 3 มกราคม-31 มีนาคม 
2560 รวมระยะเวลาจ านวน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแผนปฏิบัติการที่เป็นโครงการจ านวน 3 
โครงการที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติตามกิจกรรม โดยทั้ง 3 ทีม มีการน าโครงการและกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการไปด าเนินการในโรงเรียน โดยมีการพูดคุยและขอความร่วมมือจากทีมอ่ืน
รวมทั้งบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในบางกิจกรรมด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงาน
แต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 
 โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์รับผิดชอบโดย
ทีม 1 ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายสุนทรเจริญสุข, นายสายัณห์ วันนา, นางมาลิษา 
วันนา และนางนฤมล มาสภา มีกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) อบรมให้ความรู้ 2) อบรมทักษะฝึก
ปฏิบัติ และ 3) ศึกษาดูงาน โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1) อบรมให้ความรู้ จัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ์ โดยทีม 1 ได้ประสานวิทยากรคือนายสุนทร เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
มาให้ความรู้กับครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ โดยภาคเช้าเป็นเรื่องการคิดสร้างสรรค์
และแนวทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ส่วนภาคบ่ายเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชา การด าเนินกิจกรรมดังภาพที่ 4.8 

องค์ประกอบ ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน 
 S.D การแปลผล 

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดการเรียนรู้ 1.64 0.49 ควรปรับปรุง 
นักเรียน 1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
1.50 0.52 ควรปรับปรุง 

2 นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท างานแบบคิดสร้างสรรค์ 

1.42 0.51 ควรปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยด้านนักเรียน 1.46 0.52 ควรปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 3 ด้าน 1.49 0.50 ควรปรับปรุง 
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ภาพที ่4.8  การอบรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ 
 
 2) อบรมทักษะปฏิบัติ จัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทีม 1 ได้เชิญผู้ร่วมวิจัยรวมทั้งบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนได้ประชุมร่วมกัน
โดยมีนายสุนทรเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เป็นวิทยากรอบรมในการฝึกปฏิบัติ
จัดท าแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน การด าเนิน
กิจกรรมดังภาพที่ 4.9 
 

  

 
ภาพที ่4.9  การอบรมทักษะปฏิบัติการเขียนแผน 
 
 3) ศึกษาดูงาน ทีม 1 มีการจัดประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยผู้ร่วมวิจัยทุกคนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน โดย
สามารถสรุปได้ว่าจะมีการศึกษาดูงานที่โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ เพราะเด่นในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมการคิดแบบสร้างสรรค์ และมีก าหนดการไป
ศึกษาดูงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เนื่องจากมีกิจกรรมเร่งด่วนเข้ามาในสัปดาห์ดังกล่าวนี้ท า
ให้กิจกรรมการศึกษาดูงานต้องเลื่อนออกไปโดยยังไม่มีก าหนดการที่แน่นอน 
 โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รับผิดชอบ
โดยทีม 2 ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายสรเทพ แมนเมือง, นางสาวกนกวรรณ แก้ว
ดอนหัน, นายนัสกร มะลาศรี และนางสาวอรทัย ทองตาแสง มีกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) 
ส ารวจต้องการของผู้เรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการโดยในแต่ละ
กิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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  1) ส ารวจความต้องการของผู้ เรียน  โดยทีม 2 มีการจัดประชุมกัน เพ่ือจัดท า
แบบสอบถามผู้เรียนว่าต้องการให้จัดกิจกรรมไปในรูปแบบหรือลักษณะใด โดยจัดร่วมกันกับทีม 3 
เนื่องจากว่าทีม 3 เป็นทีมรับผิดชอบการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน โดยจัดประชุมขึ้นในวันที่ 11 
มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทีม 2 ได้น าเสนอ
รูปแบบของแบบสอบถามแล้วให้ทุกคนได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข จากนั้นได้เรียกประชุมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 57 คน ประชุมพร้อมกันในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. 
เพ่ือให้ท าการตอบแบบสอบถามดังกล่าว 
 2) วิเคราะห์ข้อมูล จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทีม 2 ได้เรียกประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันสรุปแบบสอบถามและท า
การวิเคราะห์ข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 57 คน ซึ่งสามารถสรุปความ
ต้องการของผู้เรียนได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.16  สรุปความต้องการในการจัดกิจกรรมเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 

ล าดับ กิจกรรม 
จ านวนคะแนน (คน) 
(จากนักเรียน 57 คน) 

1 ประดิษฐ์ของเล่น (เครื่องร่อน) 39 
2 วาดอิสระ 39 
3 โปรแกรมส าเร็จรูป Movie Maker 37 
4 การสร้างหนังสั้น 36 
5 ปั้นอิสระ 35 
6 ประดิษฐ์งานใบตอง 35 
7 การเขียนสรุปใจความ 35 
8 สนทนาภาษอังกฤษ 35 
9 ตั้งวงดนตรีสากล 33 

 
 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทีม 2 ได้เชิญทีม 1 และ ทีม 3 ร่วมประชุมเพ่ือช่วยกันจัดท าแผนปฏิบัติการใน
การด าเนินกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยน าผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยตกลงร่วมกันว่าจะด าเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
เนื่องจากจ ากัดด้วยระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินการ 
 โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รับผิดชอบโดยทีม 3 ซึ่งมี
สมาชิกจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม, นางประหยัด ละทัยนิล, นางสาวอภิญญา 
ธุนันทา, นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์มีกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม คือ 1) งานปั้นสร้างสรรค์ 2) การ
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วาดภาพสร้างสรรค์ 3) ICT สร้างสรรค์ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ และ 5) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ โดยใน
แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  1) งานปั้นสร้างสรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ 
อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทีม 3 ได้เรียกประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมงานปั้นสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนแต่ละห้องปั้นดินน้ ามันตามที่ตน
สนใจโดยมีครูเป็นผู้คอยสังเกต ให้ค าแนะน าในการปั้น โดยปั้นแบบเดี่ยวหรือรวมกลุ่มปั้น ปั้นเป็นชิ้น
เดียวหรือปั้นเป็นเรื่องเป็นราวได้ตามความสนใจ โดยก าหนดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไปเป็นการแสดงผลงานปั้นของแต่ละคน/กลุ่ม การด าเนินกิจกรรมดังภาพที่ 4.10 

  

 
ภาพที่ 4.10  กิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์ 
  2) การวาดภาพสร้างสรรค์จัดขึ้นในวันที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทีม 3 ได้เรียก
ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมการวาดภาพสร้างสรรค์โดย
ให้เลือกวาดภาพที่ต้องการวาดทั้งในโรงเรียน ในชุมชน หรือสิ่งที่ต้องการวาด จากนั้นปล่อยให้นักเรียน
ได้วาดตามต้องการ โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เป็นการแสดงผลงาน
การวาดสร้างสรรค์ของแต่ละคน การด าเนินกิจกรรมดังภาพที่ 4.11 

 

  

 
ภาพที่ 4.11  กิจกรรมการวาดภาพสร้างสรรค์ 
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  3) ICT สร้างสรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 7 และ14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทีม 3 ได้เรียกประชุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม ICT สร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตามที่สรุปได้จากแบบสอบถามโดยใช้ห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีการฝึกสอนใช้โปรแกรม Movie Maker และโปรแกรม 
Paint โดยมีนายอาทิตย์ บ้งงึ้ม เป็นผู้ฝึกสอน และในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
มีการสอนทบทวนอีกครั้งและให้นักเรียนฝึกท าด้วยตนเอง โดยครูผู้ฝึกสอนคอยให้ ค าแนะน าการ
ด าเนินกิจกรรมดังภาพที่ 4.12 

 

 

 
ภาพที่ 4.12  กิจกรรมฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
  4) หนังสั้นสร้างสรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยต่อเนื่องจากการฝึกใช้คอมพิว เตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปตามกิจกรรม ICT สร้างสรรค์ ได้ก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ท าหนัง
สั้นตามที่ต้องการเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับชุมชน หรือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจัดท าเป็นหนังสั้น โดย
ก าหนดให้ท าเดี่ยวหรือทีมได้ แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคน และให้มีการน าเสนอในวันที่ 28 
มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยหนังเรื่องหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมดังภาพที่ 4.13 
 

  

 
ภาพที่ 4.13  กิจกรรมการฝึกท าหนังสั้น 
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 5) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากว่า สิ้นสุดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามโครงการก่อน และกิจกรรมที่ด าเนินมาทั้ง 4 กิจกรรม นั้นค่อนข้างใช้เวลาท าให้ทีมไม่
สามารแทรกกิจกรรมลงไปให้นักเรียนได้อีก ด้วยเกรงว่าจะท าให้นักเรียนเร่งรัดการท างานจนไม่
สร้างสรรค์หรือเป็นไปตามที่นักเรียนต้องการ (สมาชิกในทีมงาน (สายัณห์ )) เสนอให้ด าเนินการต่อ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนใจพัฒนาตนเองโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาโดยใช้เวลาว่าง หลังจาก
เลิกเรียนและช่วงวันหยุด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเวลาเรียน สามารถด าเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องและเป็น
การฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการส าหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมในระดับกลุ่มสถานศึกษาทุกปี 

 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) 
 การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติโดยในขั้นตอนนี้จะเน้นการบันทึกผลของ
การด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 เป็นหลัก ส่วนในขั้นตอนอ่ืน ๆ ก็มีการก าหนดให้กระท าในทุกขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือฉบับที่  1) แบบสัมภาษณ์ 
(เครื่องมือฉบับที่ 2) แบบประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ก่อนน าแผนสู่การปฏิบัติ 
(เครื่องมือฉบับที่ 3) แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ (เครื่องมือฉบับที่ 4) และแบบ
ประเมินโครงการ (เครื่องมือฉบับที่ 5) นอกจากนี้ยังมีการบันทึกภาพโดยโทรศัพท์และเก็บไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับในขั้นตอนการสังเกตนี้ โดยในขั้นตอนการสังเกตนี้มีการด าเนินการ 3 กิจกรรม 
คือ 1) การสังเกตและบันทึกผล โดยหัวหน้าทีมรับผิดชอบสังเกตการด าเนินโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 2) การน าเสนอและการสรุปผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน ส าหรับรายละเอียด
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.17  การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต (Observing) 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
3 ม.ค.-31 
มี.ค. 2560 

การสังเกตและ 
บันทึกผล 

-สังเกตและบันทึกผล
การด าเนินโครงการทั้ง 3 
โครงการ 

“การบันทึกผลการด าเนินงานจากการ
ปฏิบัติจริง” และยึด 10 หลักการวิจัย 
10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท
ของผู้วิจัย 

8 เม.ย. 
2560 

การน าเสนอ 
และการสรุปผล 

-ร่วมกันให้ข้อสรุปผลการ
ด าเนินงานทั้ง 3 โครงการ 

หลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
วิจัย”จรรยาบรรณ” มีการ
ปรึกษาหารือกันและข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” และ
10 หลักการวิจัย 10 จรรยาบรรณ 
และ 10 บทบาทของผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
8 เม.ย. 2560 การสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
-ร่วมกันสรุปผลการ
ด าเนินงานของขั้นตอน
การสังเกต 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
และมีการปรึกษาหารือกัน 
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจาก
ทุกฝ่าย 

 
 การด าเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสังเกตและบันทึกผล แต่ละทีมมีการมอบให้ผู้ประเมินโครงการรับผิดชอบ
สังเกตการด าเนินโครงการและให้มีการบันทึกผลการด าเนินโครงการในขั้นตอนที่ 3 ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากนั้นให้มีการประชุมในแต่ละทีมน าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ร่วมวิจัย โดยมี
ระยะเวลาการสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-31 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งมีการ
บันทึกผลการสังเกตระหว่างการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ 
(เครื่องมือฉบับที่ 4) และการสังเกตเมื่อสิ้นสุดระยะการด าเนินโครงการ ใช้แบบประเมินโครงการ 
(เครื่องมือฉบับที่ 5) จากนั้นมีการประชุมผู้ร่วมวิจัยเพ่ือน าเสนอผลการสังเกตการด าเนินโครงการของ
ขั้นตอนที่ 3 โดยผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ (หัวหน้าทีม) ท าการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการที่ทีมงานตัวเองรับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยทุก
โครงการมีการก าหนดให้สรุปการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
ซึ่งมีการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาสองเดือน และ 2) หลังสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
โดยทุกโครงการมีการก าหนดให้มีการสังเกตและบันทึกผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งมีการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนสรุปผลการด าเนินโครงการ
ได้ดังต่อไปนี้ 
  โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   1) ระหว่างการด าเนินโครงการ มีความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมเดินไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยทีมมีการด าเนินประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม ซึ่งมี  2 
กิจกรรมด าเนินการเรียบร้อย คือ 1) อบรมให้ความรู้ มีการด าเนินการจัดอบรมให้กับผู้ร่วมวิจัยและผู้ที่
สนใจเรียบร้อย 2) อบรมทักษะปฏิบัติ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้
ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวได้ลุล่วงและประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดี ส่วนกิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงาน 
มีการด าเนินการเพียงการประชุมร่วมกันก าหนดโรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงาน แต่ยังไม่มีการด าเนินการ
เนื่องจากว่าทางโรงเรียนมีภารกิจที่ต้องท าเร่งด่วนเพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 และยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในการประกวดแข่งขัน ซึ่งหลายท่านที่อยู่ในทีม
วิจัยจ าเป็นต้องไปด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงท าให้ไม่มีการด าเนินการต่อในเรื่ องการประสานงาน
โรงเรียนที่จะดูงานและก าหนดการที่จะเดินทาง 
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   2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งมีทั้งหมด 2 กิจกรรม โดยด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ และอบรมทักษะปฏิบัติ มีการด าเนินงานแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
จ านวน 1 กิจกรรม คือ ศึกษาดูงาน (เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด) 
  โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์  มีการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
   1) ระหว่างการด าเนินโครงการ มีความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมเดินไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยทีมงานมีการด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม ซึ่งทั้ง 
3 กิจกรรมมีการด าเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 คือ 1) ส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
มีการจัดประชุมจัดท าแบบสอบถามพร้อมน าไปให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ท าการตอบ
แบบสอบถาม 2) วิเคราะห์ข้อมูล สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 เมื่อมีการรวบรวมแบบสอบถามครบแล้ว 
ได้ประชุมกันเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ โดยน าเอาข้อมูลการวิเคราะห์จากการด าเนินการของกิจกรรมที่ 2 มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ 
ท าให้ได้โครงการที่ต้องน าไปสู่การปฏิบัติหลายโครงการและส่งต่อให้กับทีมที่ 3 เพ่ือน าไปด าเนินการ
ร่วมกับนักเรียนต่อไป 
   2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การทั้ง 3 กิจกรรม โดยด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ มีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
   1) ระหว่างการด าเนินโครงการ มีความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมเดินไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยทีมมีการด าเนินประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากว่าต้องรอแผนปฏิบัติการจากทีมที่ 2 
ที่สรุปผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมาจัดท าเป็นกิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้น จ านวน 2 กิจกรรมประกอบด้วย 1) งานปั้นสร้างสรรค์ โดยมีการให้นักเรียนได้ปั้นอย่างอิสระ
ตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีการแสดงผลงานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม 2) การวาด
ภาพสร้างสรรค์ โดยมีการให้นักเรียนได้วาดภาพอย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีการ
แสดงผลงานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรมคือ 1) ICT 
สร้างสรรค์ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2560) หนังสั้นสร้างสรรค์ ก าหนดจัด
กิจกรรมในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2560 และ 3) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ทีมงานไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ จ านวน 4 กิจกรรม โดยด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  จ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1) งานปั้นสร้างสรรค์ 2) งานวาดสร้างสรรค์ 3) ICT สร้างสรรค์ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ 
ส่วนกิจกรรมที่ไม่ด าเนินการมี 1 กิจกรรม คือ ประดิษฐ์เล่นเชิงวิทย์ ทีมงานไม่มีการก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงานเนื่องจากกิจกรรมปกติมีค่อนข้างมากและระยะเวลาด าเนินกิจกรรมในโครงการนี้
เพียง 2 เดือน ท าให้ไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
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 กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอและการสรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินงานโครงการในขั้นตอนที่ 3 โดยมีการจัดประชุมใน
วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยมีการน าเสนอ
สรุปผลการสังเกตการด าเนินโครงการ ทั้ง 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด
ของแต่ละโครงการได้ดังต่อไปนี้ 
 
 โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 
  1. ผลการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) อบรมให้
ความรู้ มีการด าเนินการจัดอบรมให้กับผู้ร่วมวิจัยและผู้ที่สนใจเรียบร้อย และ 2) อบรมทักษะปฏิบัติ มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
การเขียนโครงการที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ส่วนกิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1
กิจกรรม คือ ศึกษาดูงาน มีการด าเนินการเพียงการประชุมร่วมกันก าหนดโรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงาน 
แต่ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากว่าทางโรงเรียนมีภารกิจที่ต้องท าเร่งด่วนเพ่ือรายงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  2. วิธีการและกิจกรรม โครงการ ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการ
ต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 2 กิจกรรม โดยมีการเชิญผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมวิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยเนื่องจากว่าเนื้อหาในการอบรมนั้น ครูท่านอ่ืนสามารถน าไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้ ส่วน
กิจกรรมที่มีการด าเนินงานแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มี 1 กิจกรรม ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือวางแผน
ด าเนินการต่อไป คือ กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ พบว่า มีการด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จ 2 กิจกรรม คือ 1) อบรมให้ความรู้ ท าให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแนวทางการบูรณา
การเนื้อหาไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 2) อบรมทักษะ
ปฏิบัติ ให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการเขียนแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการที่
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ท้ังของครูและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  4. การเรียนรู้ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ผู้ร่วมทีมทุกคนต้องมีการเอาใจใส่
และร่วมรับผิดชอบการท างานร่วมกัน จึงจะท าให้งานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ รวมทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการใหม่  ๆ ที่จะน ามาทดลองใช้ในสถานศึกษา
เพราะหากผู้บริหารไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนจะท าให้เกิดอุปสรรคและเกิดความล้มเหลวได้อย่าง
ง่ายดาย 
  5. ความรู้ใหม่ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความรู้
และทักษะในการน าองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
  6. การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ในการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติพบว่า ผู้ร่วม
วิจัยต่างให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือแนะน าและแบ่งงานกันท า ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท า
ให้ผลการด าเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ โดยงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 16,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 6,000 
บาท 
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  7. ปัญหา หรืออุปสรรค ผู้ร่วมวิจัยส่วนมากแล้วมีภาระงานประจ าในวันราชการและ
ภาระส่วนตัวในวันหยุด ท าให้การนัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ค่อยมีความคล่องตัวเพราะยังไม่มีการ
วางแผนและการท างานร่วมกันที่ดีนัก ท าให้การท ากิจกรรมในระยะแรก ๆ สมาชิกในทีมมักจะไม่ครบทีม 
  8. จุดเด่นโครงการ คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การพัฒนารายบุคคล 
กระบวนการกลุ่ม เกิดความร่วมมือในการท างาน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ทุก
คนในทีมสามารถท างานแทนกันได้ มีทักษะในการน าบทเรียนไปสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี 
  9. จุดด้อยโครงการ คือ หากผู้บริหารโรงเรียนขาดภาวะผู้น าทางวิชาการ ไม่เห็นด้วยกับ
งานวิจัยและขาดการสนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร จะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเกิดความล้มเหลว 
  10. ข้อเสนอแนะโครงการ คือ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรสนับสนุนให้ครูท่านอ่ืน ๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมด้วยให้มากท่ีสุดเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมเกิดขึ้นกับ
โรงเรียนไม่ได้อยู่แต่เพียงผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเท่านั้น 
  
 โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ 
  1. ผลการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ส ารวจ
ต้องการของผู้เรียน มีการจัดประชุมจัดท าแบบสอบถามพร้อมน าไปให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ท าการตอบแบบสอบถามพร้อมเก็บรวบรวมได้ครบ 2) วิเคราะห์ข้อมูล สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ 
1 เมื่อมีการรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ได้ประชุมกันเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลท าให้รู้ถึงความต้องการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย การปั้นดินตามจินตนาการ 
การวาดภาพตามจินตนาการ การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Movie Maker และ Paint 
และการใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการ และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ท าให้ได้กิจกรรมที่ต้องน าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 5 กิจกรรม และส่งต่อให้กับ
ทีมท่ี 3 เพ่ือน าไปด าเนินการร่วมกับนักเรียนต่อไป 
  2. วิธีการและกิจกรรมโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการได้ ด าเนินการต่าง ๆ 
ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 3 กิจกรรม ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แบ่งงานกันระหว่างผู้เก็บ
ข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูลและร่วมกันสรุปผล ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วย 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ พบว่า มีการด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จ 3 กิจกรรม คือ 1) ส ารวจต้องการของผู้เรียน ท าให้มีการประสานงานกันระหว่าง
สมาชิกในทีมและนอกทีมในการเก็บข้อมูลจากนักเรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นความ
ต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ท าให้ได้
กิจกรรมที่ต้องน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถส่งต่อให้กับทีมที่ 3 เพ่ือน าไปด าเนินการร่วมกับนักเรียน
ต่อไป 
  4. การเรียนรู้ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ความสามัคคีและการท างานที่
ต้องประสานงานกันเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด 



161 

  5. ความรู้ใหม่ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ความต้องการของนักเรียนที่
ต้องการให้ครูหรือโรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นการคิดสร้างสรรค์โดยนักเรียนเลือกท าตามจินตนาการ
และความต้องการโดยครูสามารถบูรณาการให้เข้ากับการเรียนในชั้นเรียนได้ 
  6. การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ในการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติพบว่าผู้ร่วม
วิจัยให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือ มีการแบ่งงานกันท า รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นอย่างดีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 3,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 
3,000 บาท 
  7. ปัญหา หรืออุปสรรคผู้ร่วมวิจัยส่วนมากแล้วมีภาระงานประจ าในวันราชการและ
ภาระส่วนตัวในวันหยุด ท าให้การนัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระยะแรก ๆ จึงยังไม่ค่อยมีความ
คล่องตัวเพราะต่างคนต่างยังไม่เข้าใจกัน ท าให้การท ากิจกรรมในระยะแรก ๆ สมาชิกในทีมมักจะไม่
ค่อยมาครบทุกคน  
  8. จุดเด่นโครงการ คือ ได้กิจกรรมหรือโครงการที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน 
  9. จุดด้อยโครงการ คือ หากไม่มีผู้ที่ เก่งการวิเคราะห์ข้อมูล อาจท าให้ได้ข้อมูลที่
บิดเบือนความจริง 
  10. ข้อเสนอแนะโครงการ คือ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรสนับสนุนให้ครูท่านอ่ืน ๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมด้วยให้มากท่ีสุดเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมเกิดขึ้นกับ
โรงเรียนไม่ได้อยู่แต่เพียงผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเท่านั้น 
  
 โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 
  1. ผลการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์จ านวน 4 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) 
งานปั้นสร้างสรรค์ มีการให้นักเรียนได้ปั้นอย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีการแสดงผล
งานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ มีการให้นักเรียนได้วาดภาพอย่าง
อิสระตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีการแสดงผลงานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม 3) ICT 
สร้างสรรค์ ก าหนดให้มีการเรียนรู้โปรแกรม Movie Maker และ Paint จ านวน 2 วัน และ 4) หนัง
สั้นสร้างสรรค์ ก าหนดให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้แล้วจากการเรียนมาสร้างเป็นหนังสั้นตามที่นักเรียนคิด
และจินตนาการพร้อมทั้งมีการแสดงผลงาน ส่วนกิจกรรมที่ไม่ด าเนินการมี 1 กิจกรรม คือ ประดิษฐ์
ของเล่นเชิงวิทย์ ทีมงานไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานเนื่องจากกิจกรรมปกติมี
ค่อนข้างมากและระยะเวลาด าเนินกิจกรรมในโครงการนี้เพียง 2 เดือน ท าให้ไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
  2. วิธีการและกิจกรรม โครงการตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการได้ ด าเนินการ
จ านวน 4 กิจกรรม โดยมีการขอความร่วมมือด าเนินบางกิจกรรมจากครูมาช่วยด าเนินการด้วย ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ร่วมวิจัยในทีม นอกทีมรวมทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนด้วย 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ พบว่า มีการด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จ 4 กิจกรรม คือ ประกอบด้วย 1) งานปั้นสร้างสรรค์  มีการให้นักเรียนได้ปั้นอย่างอิสระ
ตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีการแสดงผลงานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม ท าให้ได้ผล
งานปั้นที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของนักเรียน และยังเป็นการแสดงผลงานให้เพ่ือนติชมเพ่ือ
น าไปปรับปรุงการท างานครั้งต่อไป 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ มีการให้นักเรียนได้วาดภาพอย่างอิสระ
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ตามความคิดและจินตนาการพร้อมมีแสดงผลงานในสัปดาห์ที่ 2 ของการท ากิจกรรม ท าให้ได้ผลงาน
วาดที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของนักเรียน และยังเป็นการแสดงผลงานให้เพ่ือนติชมเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการท างานครั้งต่อไป 3) ICT สร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น เกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ และ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ ได้ตัวอย่างหนังสั้นที่เกิดจากแนวคิดและ
จินตนาการของนักเรียน และยังได้พัฒนานักเรียนในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ส่วน
กิจกรรมที่ไม่ด าเนินการมี 1 กิจกรรม คือ ประดิษฐ์เล่นเชิงวิทย์ ซึ่งต้องมีการด าเนินการในครั้งต่อไป 
  4. การเรียนรู้ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ กิจกรรมที่จ าเป็นต้องให้ผู้มี
ความรู้ที่เป็นเทคนิคเฉพาะและต้องมีความเชี่ยวชาญ เช่น การสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควรมี
การประสานกับครูผู้มีทักษะไว้ล่วงหน้า 
  5. ความรู้ใหม่ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความรู้
และทักษะในการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับนักเรียน ซึ่งต้องมีการฝึกทดลองใช้งาน
บ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความช านาญจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างมาเรียนรู้ให้มากขึ้น 
  6. การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ในการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติพบว่าทุกคน
ให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือ มีการแบ่งงานกันท า รวมทั้งการขอความร่วมมือจากครูและผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  15,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 
10,000 บาท 
  7. ปัญหา หรืออุปสรรคผู้ร่วมวิจัยส่วนมากแล้วมีภาระงานประจ าในวันราชการและ
ภาระส่วนตัวในวันหยุด ท าให้การนัดหมายท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระยะแรก ๆ จึงยังไม่ค่อยมีความ
คล่องตัวเพราะต่างคนต่างยังไม่เข้าใจกัน ท าให้การท ากิจกรรมในระยะแรก ๆ สมาชิกในทีมมักจะไม่
ค่อยมาครบทุกคน และอีกประเด็นคือ การสอนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หากครูไม่มีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์จะท าให้กิจกรรมล้มเหลวได้ 
  8. จุดเด่นโครงการ คือ นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ 
  9. จุดด้อยโครงการ คือ ต้องติดต่อประสานหาครูที่มีทักษะเฉพาะเพ่ือมาเป็นผู้จัด
กิจกรรมให้แก่นักเรียนและหากนักเรียนต่อห้องมากเกินไปจะท าให้ผู้สอนดูแลไม่ทั่วถึง 
  10. ข้อเสนอแนะโครงการ คือ ควรให้มีผู้สอนจ านวน 2 คนขึ้นไป เพ่ือที่ครูคนหนึ่งสอน
ผ่านโปรเจคเตอร์ อีกท่านหนึ่งช่วยดูแลนักเรียนภายในห้องเรียนรายบุคคล 
 
 กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการด าเนินงาน จัดประชุมในวันที่ 8 เม.ย. 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยด าเนินการต่อจากกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเมื่อผู้ร่วมวิจัย
รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมวิจัยทุกคนจึงได้ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานของ
ขั้นตอนที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  ผลการสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การสังเกตและ
บันทึก 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะได้น าเสนอผลการ
สังเกตการด าเนินงานทั้ง 
3 โครงการ 

การสังเกตควรมีการบันทึกข้อมูลทั้ง
เอกสารภาพถ่าย บันทึกเสียงด้วย
โทรศัพท์เพ่ือให้สามารถส่งให้กันได้ 

เกิดประสบการณ์ในการสังเกต ผู้
สังเกตรู้จักที่จะปรับเทคนิคและวิธีการ
สังเกตเพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนและหลากหลายและมีทักษะ
การใช้ไลน์กันมากขึ้น 

ควรส่งเสริมให้ทีมแกนน าเรียบ
เรียงประเด็นส าคัญ ๆ ในการ
น าเสนอ 

การรายงานและ
การสรุป ผลการ
ด าเนินโครงการ 

บรรลุความคาดหวัง
เพราะมีการสรุปผลการ
การด าเนินโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

ควรส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้
ร่วมวิจัยล่วงหน้าก่อนการประชุมเพ่ือให้มี
การเตรยีมความพร้อมและสามารถ
น าเสนอได้ตรงประเด็นและรวดเร็ว 

ความรู้และทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า 

ควรมีการจัดอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน
รวมทั้งฝึกทดลองใช้งานเพ่ือให้
เกิดความช านาญก่อนใช้งานจริง 

การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานขั้นตอนที่ 4 

ไม่ควรเร่งรัดให้มีการสรุปผล ควรให้เวลา
ผู้ร่วมวิจัยได้คิดทบทวนอย่างเต็มที่ 

การด าเนินงานใดซ้ าจะท าให้เกิด
ความรู้และทักษะมากข้ึน ท าให้มีการ
ตอบสนองและตอบค าถามได้เร็วขึ้น 

- 
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 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 ขั้นตอนการการสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ โดยมีการ
ด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การสรุปผลการด าเนินโครงการ (โครงการของขั้นตอนที่ 3) และ 2) การ
สรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 5 ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มี
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.19  การด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflecting) 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 

20 เม.ย. 2560 การสรุปผลการ
น าแผนปฏิบัติ
การไปสู่การ
ปฏิบัติ 

-สรุปผลการด าเนินการน า
แผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

“หลักการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
วิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
ประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ” และภายใต้หลักการ “1) เป็น
ธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปู
เสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด 2) เรียบง่าย 
แต่มีแบบแผน (สัมพันธ์กัน แต่มี
ช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน 
(เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการ
พูดคุย) และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกัน
ไปพร้อม ๆ กัน (ตรวจสอบ/สอบถาม
และเพ่ิมเติมได้)” 

การสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

-ร่วมกันสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาใน
วงจรที่ 1 

 
 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมผู้วิจัยเน้นให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติง านให้บรรลุ
เป้าหมายในครั้งต่อไป ส าหรับการสะท้อนผลจะอาศัยค าถาม คือ 1) สิ่งที่คาดหวังจากงานครั้งนี้ คือ
อะไร 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร 
เพราะอะไร 4) หากมีการด าเนินงานแบบนี้อีก ควรจะปรับปรุงข้อใด อย่างไร และ 5)  จากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่อะไรบ้าง การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแสดง
ให้เห็นถึงล าดับเหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ จัดประชุมในวันที่  20 
เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ สรุปผลยืนยันผลการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และสะท้อนผลการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 



165 

ตารางที่ 4.20  สรุปการสะท้อนผลการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
 

โครงการ กิจกรรม สิ่งท่ีคาดหวัง ผลการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะการด าเนินงานครั้งต่อไป 
โครงการที่ 1 
พัฒนาทักษะครู
เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการ
คิดสร้างสรรค์ 

1. อบรมให้ความรู้ ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือการ
คิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 

ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
หลักการ วิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์
ให้แก่นักเรียน 

ควรมีแบบทดสอบความรู้บ้างเล็กน้อยหรือให้ยก
มือตอบเพื่อตรวจระดับความเข้าใจของผู้ร่วม
วิจัยทุกคน 

2. อบรมทักษะ
ปฏิบัติ 

ผู้ร่วมวิจัยสามารถเขียน
แผนปฏิบัติการหรือโครงการที่
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

ผู้ร่วมวิจัยสามารถเขียนโครงการที่สง
เสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ได้ 

ควรให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนออกแบบโครงการที่ควร
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพ่ืออาจ
น าไปปฏิบัติจริงได้ 

3. ศึกษาดูงาน มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือการ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ์ 

ไม่มีการด าเนินการ ควรมีการประชุมกันเพ่ือร่วมก าหนดวันล่วงหน้า
และควรมีแผนเตรียมการเผื่อกรณีเกิดเหตุที่ท า
ให้ไม่ได้ด าเนินการ เช่น ก าหนดวันเดินทางไป
ศึกษาดูงานไว้ 2 วัน ที่มีระยะห่าง ๆ กัน หากวัน
แรกท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ไปก็จะได้มีวันส ารองไว้ด้วย 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม สิ่งท่ีคาดหวัง ผลการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะการด าเนินงานครั้งต่อไป 
โครงการที่ 2
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการ
คิดสร้างสรรค์ 

1. ส ารวจต้องการ
ของผู้เรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 ได้ท าการตอบ
แบบสอบถามทุกคน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทุกคนได้ท า
การตอบแบบสอบถาม 

ควรให้มีแบบสัมภาษณ์ 1-2 ข้อจะท าให้ได้
ข้อมูลมากข้ึน 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ได้ข้อมูลที่เป็นความต้องการ
ของนักเรียนจากการตอบ
แบบสอบถาม 

ได้ข้อมูลกิจกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการ
ของนักเรียน 

ควรมีการสรุปผลการวิเคราะห์และประกาศให้
นักเรียนทราบด้วย 

3. ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ได้กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนโดย
กิจกรรมเหล่านั้นมาจากผล
การวิเคราะห์ความต้องการ
ของนักเรียน 

มีกิจกรรมที่จะน าไปให้นักเรียนปฏิบัติ 
จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) งานปั้น
สร้างสรรค ์2) การวาดภาพสร้างสรรค์ 
3) ICT สร้างสรรค์ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ 
และ 5) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ส่ิงท่ีคาดหวัง ผลการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะการด าเนินงานครั้งต่อไป 
โครงการที่ 3 
พัฒนาผู้เรียน
เพ่ือการคิด
สร้างสรรค์ 

1. งานปั้น
สร้างสรรค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้
ท ากิจกรรมงานปั้นดินเหนียวตาม
ความคิดหรือจินตนาการ 

นักเรียนทุกคนได้ท างานปั้นตาม
จินตนาการโดยมีทั้งเดี่ยวและทีมและ
ยังได้แสดงผลงานของนักเรียนด้วย 

ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดย
นักเรียนเองเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสดงออก การ
พูดและการน าเสนอ 

2. การวาดภาพ
สร้างสรรค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้
ท ากิจกรรมการวาดภาพตาม
ความคิดหรือจินตนาการ 

นักเรียนทุกคนได้วาดภาพตาม
จินตนาการโดยมีทั้งเดี่ยวและทีมและ
ยังได้แสดงผลงานของตนเองด้วย 

ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดย
นักเรียนเองเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสดงออก การ
พูดและการน าเสนอ 

3. ICT 
สร้างสรรค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้
ฝึกใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Movie Maker และ Paint 

นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Movie 
Maker และ Paint 

ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดย
นักเรียนเองเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสดงออก การ
พูดและการน าเสนอ 

4. หนังสั้น
สร้างสรรค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สามารถผลิตหนังสั้นตามความคิด
หรือจินตนาการได้ 

นักเรียนทุกคนมีผลงานหนังสั้น ทั้ง
เดี่ยวและทีม ที่สร้างสรรค์ข้ึนตาม
จินตนาการและยังได้แสดงผลงานของ
ตนเองด้วย 

ควรจัดให้มีการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดย
นักเรียนเองเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสดงออก การ
พูดและการน าเสนอ 

5. ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สามารถประดิษฐ์เครื่องร่อนตาม
จินตนาการได้ 

ไม่ได้มีการด าเนินการ - 
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 จากการร่วมวิเคราะห์สรุปผลการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติกิจกรรมและผลการด าเนินงาน
ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่เมื่อเทียบกับความคาดหวัง ซึ่งมีทั้งหมด 11 กิจกรรม กิจกรรมที่บรรลุความ
คาดหวัง มีจ านวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) อบรมให้ความรู้ 2) อบรมทักษะปฏิบัติ 3) ส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียน 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 6) งานปั้นสร้างสรรค์ 7) การ
วาดภาพสร้างสรรค์ 8) ICT สร้างสรรค์และ9) หนังสั้นสร้างสรรค์ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวังมีจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ศึกษาดูงาน และ 2) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
จากนั้นเป็นการน าเสนอการสะท้อนผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.21  สรุปผลการสะท้อนผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

สรุปผลการน า
แผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัติ 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการทั้ง 3 
โครงการ 

การด าเนินโครงการใด ๆ นั้นจะมี
ทั้งกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ
และไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องยอมรับและ
น าไปพัฒนาในการด าเนิน
กิจกรรมครั้งต่อไป 

แนวทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ควรให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและเป็นไป
ตามหลักการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริง 

ควรสังเกตพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัย
เกี่ยวกับการรับรู้ผลของการ
กระท าด้วย 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีการร่วมกัน
สรุปผลจากการ
ด าเนินงานขั้นตอนการ
สะท้อนผล 

ข้อมูลการสะท้อนผลการด าเนิน
โครงการมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานต่อไป จึงควร
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ 
ต้องให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นให้มากท่ีสุด 

-ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รู้ถึงเทคนิค วิธีการใน
การระดมความคิดร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและการสรุปผลการท างานอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน 

ผู้วิจัย ควรสังเกตพฤติกรรมผู้ร่วม
วิจัย คอยให้ก าลังใจ ค าแนะน า
และคอยกระตุ้นให้เกิดการท างาน
แบบร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลา 
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4.2  วงจรที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่ (Re-planning) 

  ในขั้นตอนการวางแผนใหม่ (Re-planning) นี้มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 1) การสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัยเกิด
ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่อไป 2) การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ 3) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา และ 4) การสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 6 ก าหนดการดังตารางที่ 
4.22 

 
ตารางที่ 4.22  การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
24 เม.ย. 
2560 

ก า ร ส ร้ า ง ข วั ญ
และก าลังใจ 

เพ่ือให้ก าลังใจและ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัย
เกิดความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรมต่อไป 

“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน
ชุมชนเอง” 

การก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

วิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นสภาพของ
งาน 

ผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วน
ร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
เช่นเดิม 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ใหม่ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

แนวคิดที่ว่า  “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่
จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ ...และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่า
นั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่ง
นักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็น
ระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้
อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้
ตั ดสิน ใจเลื อกเทคโน โลยีที่ เห็ นว่ า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…” 

การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันในขั้นตอนที่ 6 

  
 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างขวัญและก าลังใจ โดยมีการนัดหมายประชุมกันในวันที่ 24 เมษายน 
2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยให้ผู้วิจัยน าเสนอผลการ
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ด าเนินงานในวงจรที่  1 โดยเฉพาะผลการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ สรุปถึงกิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ จากนั้นให้ผู้ร่วมวิจัยได้พูดคุยกันถึงผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ ซึ่งผู้วิจัยได้
กล่าวขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกคนที่ร่วมกันท างานจนสามารถผ่านวงจรที่ 1 มาได้ด้วยดีและพูดกระตุ้นให้ผู้
ร่วมวิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือกระท าในวงจรที่  2 โดยกล่าวว่าหากการด าเนินกิจกรรม
สามารถท าได้ส าเร็จทุกกิจกรรมย่อมส่งผลดีต่อผลการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเองด้วยว่า ผลงาน
การวิจัยนั้น ทางโรงเรียนเองสามารถน าไปเป็นผลงานเพ่ือรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่าง  ๆ 
ได้ด้วย เมื่อทุกคนได้สรุปปัญหาที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จได้แล้วก็ต่างพากันพูดถึงแนวทางในการที่จะ
หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือน ากิจกรรมนั้น ๆ มาด าเนินการต่อไป จากนั้นจึงมีการพักรับประทานอาหารว่าง
และต่างพูดคุยหยอกล้อกันไปพลาง 

 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อทุกคนได้พักอิริยาบถและรับประทาน
อาหารว่างแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลในขั้นตอนที่ 5 มาให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมพิจารณาซึ่ง
สรุปเป็นภาพรวม ได้ดังตารางที่ 4.23 

 
ตารางที่ 4.23  ผลสรุปในภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการปฏิบัติ 
1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
สร้างสรรค์ 

-บรรลุความคาดหวัง 2 กิจกรรม คือ 1) อบรมให้ความรู้และ   
  2) อบรมทักษะปฏิบัติ 
-ไม่บรรลุความคาดหวัง 1 กิจกรรม คือ ศึกษาดูงาน 

2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 

-บรรลุความคาดหวังทั้งสามกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1) ส ารวจ
ต้องการของผู้เรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิด
สร้างสรรค์ 

-บรรลุความคาดหวัง จ านวน 4 กิจกรรม คือ 1) งานปั้น
สร้างสรรค์ 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ 3) ICT สร้างสรรค์ และ 
4) หนังสั้นสร้างสรรค์ 
-ไม่บรรลุความคาดหวัง 1 กิจกรรม คือ ประดิษฐ์ของเล่นเชิง
วิทย์ 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่าการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ของวงจรที่ 1 มีทั้งสิ้น 3 

โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม กิจกรรมที่บรรลุความคาดหวังมีจ านวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) อบรม
ให้ความรู้ 2) อบรมทักษะปฏิบัติ 3) ส ารวจต้องการของผู้เรียน 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 6) งานปั้นสร้างสรรค์ 7) การวาดภาพสร้างสรรค์ 8) ICT สร้างสรรค์และ 9) หนังสั้น
สร้างสรรค์ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง มีจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)  ศึกษาดูงาน และ 
2) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
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 ซึ่งผู้ร่วมวิจัยต่างพากันพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วใน
วงจรที่ 1 ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จะมีกิจกรรมใดที่ควรด าเนินการต่อหรือไม่ด าเนินการต่อใน
การด าเนินการวงจรที่ 2 และกิจกรรมที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จควรมีการวางแผนอย่างไรต่อไปเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที ่4.24  สรุปผลการพิจารณาการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 

 
ที ่ กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม 
1 อบรมให้ความรู้ ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยได้เสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการพัฒนาจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ของ สพฐ., กิจกรรม PLC, โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

2 อบรมทักษะปฏิบัติ ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ร่วมวิจัยจะแสวงหา
ความรู้และทักษะในการด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการอบรมทักษะปฏิบัติ
จากองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3 ส ารวจต้องการของ
ผู้เรียน 

ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ร่วมวิจัยจะด าเนินการ
ส ารวจความต้องการและจัดเก็บแบบส ารวจความต้องการของ
นักเรียนทุกปีการศึกษา 

4 วิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ร่วมวิจัยจะศึกษา
ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

5 ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ร่วมวิจัยจะด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่ได้
ร่วมกันจัดท าไว้เรียบร้อยแล้ว หรือสร้างแผนปฏิบัติการขึ้นมาใหม่
ทุกปีการศึกษา 

6 งานปั้นสร้างสรรค์ ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก นักเรียนให้ความสนใจ 
ชื่นชอบและสามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการแสดงออก การพูด และการท างานร่วมกัน โดยนักเรียน
จะใช้เวลาว่างในคาบบ่ายมาออกแบบและท ากิจกรรม 
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 
ที ่ กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม 
7 การวาดภาพ

สร้างสรรค์ 
ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก นักเรียนมีความสนใจ
และสามารถใช้เวลาว่างในการวาดและออกแบบภาพวาดใหม่ ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมการแสดงออก การพูด และการท างานร่วมกัน โดย
นักเรียนจะใช้เวลาว่างในคาบบ่ายมาออกแบบและท ากิจกรรม 

8 ICT สร้างสรรค์ ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก โดยทางโรงเรียนได้บรรจุ
ไว้เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งนักเรียนใช้เวลาว่างใน
การฝึกทักษะและสามารต่อยอดไปกิจกรรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ได้ 
อาทิ หนังสร้างสรรค์ 

9 หนังสั้นสร้างสรรค์ ด าเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่ท าให้
นักเรียนใช้เวลาว่างในการรวมกลุ่มกันท างานและสามารถต่อยอด 
ออกแบบหนังสั้นเกี่ยวกับ โรงเรียนซึ่งสามารถที่จะน าไป
ประกอบการประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 

10 ศึกษาดูงาน ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยหลายท่านติดภารกิจในการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนและเป็นช่วงที่โรงเรียน
เตรียมการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมทางวิชาการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 

11 ประดิษฐ์ของเล่นเชิง
วิทย์ 

ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ
และยังมีความต้องการที่จะท า อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

 
 โดยผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้สรุปว่าจะน ากิจกรรมประดิฐของเล่นเชิงวิทย์ มาด าเนินการต่อใน
วงจรที่ 2 และได้มีการก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ิมอีก 1 กิจกรรม คือ การสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 
โดยจัดให้มีการประชุมนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้สรุปร่วมกันว่าจากการท ากิจกรรมที่ผ่านมานั้นเกิด
ประโยชน์และส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร โดยทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
และร่วมกันก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา ทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหา และทางเลือกที่
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในกิจกรรมที่ 2 นี้ เป็นเวลาเที่ยงวันพอดี ผู้วิจัยจึงได้
เชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างแรงกระตุ้นและ
ให้ทุกคนได้เกิดความสบายใจ ไม่สร้างแรงกดดันให้กับตนเองและทีมวิจัย 
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ภาพที่ 4.14  การร่วมรับประทานอาหาร 
 

 ส าหรับสรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือกที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25  สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือกท่ีน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

ที ่ กิจกรรม สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
สภาพที่คาดหวังจากการ

แก้ปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา 

ทางเลือกที่น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิง
วิทย์ 

-นักเรียนไม่มีของเล่นที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเองและเป็น
ของเล่นที่ตนเองต้องการจะสร้างขึ้น 

นักเรียนใช้เวลาว่างเพ่ือ
ท างานสร้างสรรค์ของเล่นที่
เป็นไปตามความต้องการของ
ตนเอง 

ทางโรงเรียนจัดเตรียมวัสดุ
ให้บางส่วนแล้วนักเรียนลง
มือประดิษฐ์ของเล่นร่วมกัน 

ทางโรงเรียนจัดเตรียมวัสดุให้
บางส่วนแล้วนักเรียนลงมือ
ประดิษฐ์ของเล่นร่วมกัน คือ 
เครื่องร่อนพลังยาง (ผลส ารวจจาก
แบบสอบถาม) 

2 การสะท้อนผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

-ไม่ทราบปัญหา อุปสรรคหรือความ
ต้องการในการท ากิจกรรมจาก
นักเรียน 
-ไม่มีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ที่สะท้อนจากการปฏิบัติของ
นักเรียน 

ได้ข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุง
หรือพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

จัดประชุมนักเรียนแล้วให้
ตอบแบบสอบถามผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

จัดประชุมนักเรียนแล้วให้ตอบ
แบบสอบถามผลการด าเนิน
กิจกรรม 
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 กิจกรรมที่ 3 การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ผู้ร่วม
วิจัยขอให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือจะไม่ได้เดินทางมาหลายวันเพราะภารกิจอื่น ๆ ก็มีค่อนข้างมาก 
จึงมีการด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 2 ทันทีและเป็นการป้องกันการลืมข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย โดย
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 4.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.15  แผนปฏิบัติการของขั้นตอนที่ 6 
 

 ส าหรับเครื่องมือผู้ร่วมวิจัยตกลงให้ใช้แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ
(เครื่องมือฉบับที่ 4) และแบบประเมินโครงการ (เครื่องมือฉบับที่ 5) ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การใหม่ การสังเกตและการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 
 กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 
3 โดยผู้ร่วมวิจัยได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนทัศนะต่าง ๆ จนสามารถสรุปผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
สรุปผลได้ ดังตารางที่ 4.26 
 

 

สภาพงานปัจจุบัน 

 

สภาพปัญหา 

 

สภาพที่คาดหวัง 

ทางเลือกที่หลากหลาย
เพื่อการแก้ปัญหา 

แผนปฏิบัติการใหม่ 

ทางเลือกที่เลือกเพื่อ
แก้ปัญหา 

-กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ด าเนินการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มี 
2 ชิ้น คือ ชิ้นที่ 1 เครื่องร่อนพลังยาง ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 และรถพลังงาน
ยาง ด าเนินการ ในเดือนมิถุนายน 2560 
-กิจกรรมที่ 2 การประเมินกิจกรรม โดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมท ากิจกรรมได้ท าการตอบ
แบบสอบถามถึงผลการท ากิจกรรมที่ผ่านมา 
     โดยทั้งสองกิจกรรมด าเนินการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอม
ใหม่จะยังไม่ค่อยมีกิจกรรมพิเศษจาก สพฐ. และทางโรงเรียนยั งไม่เร่งท ากิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 4.26  การสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถสรุปหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 

การท างานมีทั้งประสบผลส าเร็จ
และความล้มเหลว ทีมจะต้องให้
ก าลังใจกันและกันเพ่ือให้งาน
เดินหน้าต่อไปได้ 

คนทุกคนอยากให้ตนเองหรือทีมประสบ
ผลส าเร็จในการท างาน ดังนั้นหากมีการ
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดแรงฮึดก็จะท าให้
งานนั้น ๆ ส าเร็จได้ 

การมีเอกสารประกอบการท างาน 
รวมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบไว้จะ
ช่วยป้องกันการหลงลืม 

การก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถสรุปหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 

การให้ก าลังใจแก่กันและกันเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับทีมงานทุกทีม 

การท างานที่เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว
จะท าให้ทีมมีทักษะและสามารถด าเนินการ
ได้รวดเร็วและชัดเจนขึ้น 

ผู้วิจัยควรให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้
ร่วมวิจัยเกิดความกระตือรือร้นในการ
ด าเนินงานครั้งใหม่ 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ใหม่ 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสามารถก าหนด
แผนปฏิบัติการใหม่ได้ 

การท างานล้มเหลว หากรู้ปัญหา 
อุปสรรคและหาวิธีแก้ไขย่อม
น าไปสู่ความส าเร็จได้ 

การคิดสร้างสรรค์หากได้ข้อมูลการท า
กิจกรรมจากนักเรียนด้วยอาจจะส่งผลดีต่อ
การด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ควรให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็น
ให้มากที่สุดและยอมรับกันและกัน 

การสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
ขั้นตอนที่ 6 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะสรุปผลการ
ด าเนินงานในขั้นตอนนี้
ร่วมกันได้ 

ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันใน
การท างานท าให้มองภาพต่าง ๆ 
ได้ชัดเจนรวดเร็ว 

การท างานบางอย่างให้บรรลุเป้าหมาย
บางครั้งจ าเป็นต้องขอความร่วมมือบุคคลทั้ง
ในทีมและนอกทีมหรือแม้แต่นอกองค์กรด้วย 

การเก็บข้อมูลควรให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันสรุปผล
เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกคน 
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 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ ใหม่ (Re-acting) 
  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้มี
การด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติให้การ
ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ให้ดีขึ้น สรุปได้ดังตารางที่ 4.27 

 
ตารางที่ 4.27  ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 

15 พ.ค. 2560 1. การก าหนด
แนวทางปฏิบัติร่วม 

1. มีการก าหนดทีมงาน
โครงการ 
2. มีการแต่งตั้งทีมติดตาม
และประเมินโครงการ 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” 
เน้นบทบาท “การเป็นผู้มีส่วน
ร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่าง
ง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง” 

16-31 พ.ค. 
2560 

3. การน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ 

มีการด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 
กิจกรรมและส าเร็จ 

 
 โดยรายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยยึดหลักการ แนวคิด “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล”
กิจกรรมนี้เริ่มต้นโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจัดให้มีการระดมสมองและอภิปรายร่ว มกันในการหา
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 2 กิจกรรม จึงมีการตกลงกันเพ่ือ
ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมโดย 1) การแบ่งทีมงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบหมายภารกิจใน
การด าเนินโครงการให้กับผู้ร่วมวิจัยในแต่ละทีมงานโครงการ ซึ่งผู้วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันอภิปราย
และตกลงกันเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการเพ่ือน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ โดยให้ยุบรวมเหลือ
เพียง 2 ทีม และรับผิดชอบทีมละ 1 กิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกันแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยเรียกว่า “ผู้ประเมินโครงการ” ให้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลระหว่างการ
ด าเนินโครงการ โดยประเมินในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระยะที่ 2 การติดตามและประเมินผลเมื่อ
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สิ้นสุดการด าเนินโครงการ ประเมินในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งทีมงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
4.28 
 
ตารางที ่4.28  สรุปทีมงานด าเนินกิจกรรมในวงจรที่ 2 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ทีมงานโครงการ ผู้ประเมินโครงการ 
1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ นายสายัณห์ วันนา 

นางมาลิษา วันนา 
นางนฤมล มาสภา 
นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
นายนัสกร มะลาศรี 

นายสุนทร เจริญสุข 

2 การประเมินกิจกรรม นายสรเทพ แมนเมือง 
นางประหยัด ละทัยนิล 
นางสาวอภิญญา ธุนันทา 
นางอัจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ 
นางสาวอรทัย ทองตาแสง 

นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม 

 
 กิจกรรมที่ 2 การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-30
มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาจ านวน 1 เดือนครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การใหม่ที่ก าหนดร่วมกันไปปฏิบัติให้ เกิดผลส าเร็จ โดยทั้ง 2 ทีม มีการด าเนินกิจกรรมซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ทีมรับผิดชอบด าเนินการ ประกอบด้วย นาย
สุนทร เจริญสุข, นายสายัณห์ วันนา, นางมาลิษา วันนา, นางนฤมล มาสภา, นางสาวกนกวรรณ แก้ว
ดอนหัน และนายนัสกร มะลาศรี มีการด าเนินกิจกรรมคือ ทีมได้ประชุมรวมนักเรียนในวันที่  1 
พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทางทีมได้จัดเตรียมวัสดุเท่าที่จ าเป็น
ไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วย ฟิวเจอร์บอร์ด คัตเตอร์ ไม้บรรทัด กาว กรรไกร ด้าย เชือก ส่วนไม้ไผ่ที่ท าเป็น
ส่วนประกอบนั้น นักเรียนเป็นผู้เตรียมมาแล้วอธิบายขั้นตอนการท าเครื่องร่อนพลังยางจากนั้นให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มกันท าโดยหากทีมใดหรือของใครยังไม่เสร็จให้น ากลับไปท าที่บ้านหรือใช้เวลาว่างวัน
อ่ืนท าเพ่ิมเติมได้ โดยนัดหมายให้มีการทดสอบการบินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หากใครไม่พอใจ
ผลงานตนเองสามารถท าเพ่ิมเติมได้โดยการทดสอบการบินของเครื่องร่อนมีการทดสอบเดี่ยวด้วยแล้ว
ให้นักเรียนประเมินผลงานตนเองว่าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
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ภาพที่ 4.16  การท าเครื่องร่อนพลังยาง 
 
 ส่วนในเดือนมิถุนายน 2560 มีการจัดท าของเล่นเชิงวิทย์อีก 1 ชิ้น คือ รถพลังงานยาง โดย
ทางทีมได้จัดเตรียมวัสดุเท่าที่จ าเป็นไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วยคัตเตอร์ ไม้บรรทัด กาว กรรไกร ยางรัดวง
เล็กไม้เสียบลูกชิ้น ส่วนฝาขวด ขวดน้ า นักเรียนเป็นผู้ เตรียมมาจากบ้าน ตามจ านวนที่ตนเองจะ
ออกแบบเป็นรถพลังงานยางจากนั้นทีมมีการอธิบายขั้นตอนการท ารถพลังงานยาง แล้วปล่อยให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มกันท าตามความพอใจ โดยจะมีครูคอยดูแลก ากับและคอยให้ค าชี้แนะ โดยหากทีมใด
หรือของใครยังไม่เสร็จให้น ากลับไปท าที่บ้านหรือใช้เวลาว่างวันอ่ืนท าเพ่ิมเติมได้ โดยนัดหมาย
ออกแบบและสร้างรถพลังงานยางในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ให้มี
การทดสอบการวิ่งของรถพลังงานยางในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

  
 
ภาพที่ 4.17  การท ารถพลังงานยาง 
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 กิจกรรมที่ 2 การประเมินกิจกรรม ทีมรับผิดชอบด าเนินการ ประกอบด้วย นายอาทิตย์ 
บ้งงึ้ม, นายสรเทพ แมนเมือง, นางประหยัด ละทัยนิล, นางสาวอภิญญา ธุนันทา, นางอัจจชิญา สงวน
ศรีพิสุทธิ์ และนางสาวอรทัย ทองตาแสง โดยทีมได้มีการประชุมกันออกแบบแบบสอบถามนักเรียน
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมที่ผ่านมา และจัดเตรียมจ านวนชุดให้เพียงพอกับนักเรียนไว้ 
โดยเมื่อทีมได้รับแจ้งจากทีมประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ว่าได้ด าเนินการท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงมี
การเรียกประชุมนักเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา
ฝายนาโพธิ์ พร้อมชี้แจงว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกิจกรรมที่มีส่วน
ร่วมคือประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์เท่านั้น เนื่องจากเพ่ิงเข้ามาศึกษาและร่วมท ากิจกรรมส่วนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ให้ประเมินจ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) งานปั้นสร้างสรรค์ 2) 
การวาดภาพสร้างสรรค์ 3) ICT สร้างสรรค์ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ และ 5) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน โดยมีระดับคุณภาพ คือ 5=พึง
พอใจมากที่สุด, 4=พึงพอใจมาก, 3=พึงพอใจปานกลาง, 2=พึงพอใจน้อย และ 1=พึงพอใจน้อยที่สุด 
สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที่ 4.29  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรมของนักเรียน (จ านวนคน) 
 

ที ่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
กิจกรรมงานปั้นสร้างสรรค์ 
1 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน 
55 2    

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

53 2 2   

3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น 

50 4 3   

4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด 

54 3    

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 44 12 1   
6 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ 
40 8 9   

7 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 51 4 2   
กิจกรรมการวาดภาพสร้างสรรค์ 
1 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

ในการเรียน 
40 14 3   

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

40 12 5   
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น 
39 15 3   

4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด 

40 9 8   

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 41 16    
6 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ 
33 9 15   

7 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 45 6 6   
กิจกรรม ICT สร้างสรรค์ 
1 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน 
51 4 2   

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

40 4 3   

3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 46 10 1   
4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิด 
42 10 5   

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 48 8 1   
6 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ 
51 3 3   

7 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 50 2 5   
กิจกรรมหนังสั้นสร้างสรรค์ 
1 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน 
51 6    

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

42 10 5   

3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 51 3 3   
4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิด 
50 15 2   

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 46 8 3   
6 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ 
49 6 2   

7 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 45 7 5   
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
1 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน 
51 3 3   

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

50 3 4   

3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 51 5 1   
4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิด 
53 2 2   

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 51 4 2   
6 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ 
52 4 1   

7 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 54 2 1   
 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต ใหม่ (Re-observing) 
  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยยังเน้นเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ โดยมีการด าเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การสังเกตและบันทึกผล โดยหัวหน้าทีม
รับผิดชอบสังเกตการด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสังเกต ซึ่งมี
ระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาจ านวน 2 เดือน 
2) การน าเสนอและสรุปผล เพ่ือให้หัวหน้าทีมได้น าเสนอผลการสังเกตต่อที่ประชุม และให้ผู้ร่วมวิจัย
ทุกคนได้ร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน
ของขั้นตอนที่ 8 เพ่ือร่วมกันสรุปผลการด าเนินการขั้นตอนการสังเกตใหม่ การด าเนินกิจกรรมสรุปได้
ดังตารางที่ 4.30 



184 

ตารางที่ 4.30  การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่ 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 
15 พ.ค.-15 
มิ.ย. 2560 

การสังเกตและ
สรุปผลการสังเกต 

มีผลการบันทึกการสังเกต
การด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 
กิจกรรม 

“การบันทึกผลการด าเนินงาน
จากการปฏิบัติจริง” และยึด 10 
หลักการวิจัย 10 จรรยาบรรณ 
และ 10 บทบาทของผู้วิจัย 

8 มิ.ย. 60 การน าเสนอและ
การสรุปผล  

มีสรุปผลการสังเกตการ
ด าเนินกิจกรรมที่ผู้ร่วม
วิจัยได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักการ  “รับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้ร่วมวิจัย” จรรยาบรรณ “มี
การปรึกษาหารือกันและ
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบ
จากทุกฝ่าย” และ 10 หลักการ
วิจัย 10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของผู้วิจัย 

10 มิ.ย. 60 การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

มีการร่วมกันท ากิจกรรม
ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานขั้นตอนการ
สังเกต 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย
ทุกคน และ มีการปรึกษาหารือ
กัน ข้อเสนอแนะได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 
 เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การสังเกตและสรุปผลการสังเกต โดยมีการมอบให้หัวหน้าทีมทั้ง 2 ทีม ซึ่งเป็นผู้
ประเมินโครงการด้วย รับผิดชอบในการสังเกตการด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ระยะเวลาการสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งมีการ
บันทึกผลการสังเกตระหว่างการด าเนินกิจกรรม โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ 
(เครื่องมือฉบับที่ 4) และเมื่อสิ้นสุดระยะการด าเนินโครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ (เครื่องมือ
ฉบับที่ 5) 
 2) การสรุปผลการสังเกต โดยผู้ประเมินโครงการได้น าเสนอผลการสังเกตต่อผู้ร่วมวิจัย 
และให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง  
โดยมีการจัดประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์โดยมีการน าเสนอสรุปผลการสังเกตการด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหม่  
สรุปผลการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยทุกโครงการมี
การก าหนดให้ประเมินระหว่างการด าเนินโครงการในวันที่  31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีการด าเนิน
กิจกรรมมาเป็นระยะเวลาครึ่งเดือน และ 2) หลังสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม โดยทุกกิจกรรม
มีการก าหนดให้มีการสังเกตและบันทึกผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน สามารถสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมได้ดังนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ มีการด าเนินงานดังนี้ 
  1) ระหว่างการด าเนินงาน มีการด าเนินกิจกรรม คือ ทีม 1 ได้ประชุมรวมนักเรียนใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โดยทางทีมได้จัดเตรียมวัสดุเท่าที่
จ าเป็นไว้ให้ แล้วอธิบายขั้นตอนการท าเครื่องร่อนจากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันท าโดยหากทีมใดหรือ
ของใครยังไม่เสร็จให้น ากลับไปท าที่บ้านหรือใช้เวลาว่างวันอ่ืนท าเพ่ิมเติมได้ โดยนัดหมายให้มีการ
ทดสอบการบินในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หากใครไม่พอใจผลงานตนเองสามารถท าเพ่ิมเติมได้โดย
การทดสอบการบินของเครื่องร่อนมีการทดสอบเดี่ยวด้วยแล้วให้นักเรียนประเมินผลงานตนเองว่าพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด และยังมีการจัดท าของเล่นอีก 1 ชิ้นคือ รถพลังงานยาง ซึ่งมีการด าเนิน
กิจกรรมต่อจากการจัดท าเครื่องร่อนพลังยาง 
  2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
โดยการด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เรียนสามารถจัดท าเครื่องร่อนพลังยางได้อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น พร้อมมีการทดสอบการบินของเครื่องร่อนพลังยางสร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจ
ให้แก่นักเรียนและมีการจัดท ารถพลังงานยาง อย่างน้อยคนละ 1 คันซึ่งบางทีมน ามาต่อกันหลาย ๆ คัน
คล้ายรถไฟ พร้อมมีการทดสอบการวิ่ง ซึ่งของเล่นเหล่านี้ยังส่งไปให้น้อง ๆ ประถมศึกษาและปฐมวัย
ได้เล่นอีกด้วย 
 กิจกรรมที่ 2 การประเมินกิจกรรม มีการด าเนินงานดังนี้ 
  1) ระหว่างการด าเนินงาน มีการด าเนินกิจกรรม คือ ทีมได้มีการประชุมกันออกแบบ
แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมที่ผ่านมา และจัดเตรียมจ านวนชุดให้
เพียงพอกับนักเรียนไว้ โดยเมื่อทีมได้รับแจ้งจากทีมประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ว่าได้ด าเนินการท า
กิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงมีการเรียกประชุมนักเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ 
หอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ พร้อมชี้แจงว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้ตอบ
แบบสอบถามเฉพาะกิจกรรมที่มีส่วนร่วมคือประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์เท่านั้น  เนื่องจากเพ่ิงเข้ามา
ศึกษาและร่วมท ากิจกรรม ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ให้ประเมินจ านวน 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย1) งานปั้นสร้างสรรค์ 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ 3) ICT สร้างสรรค์ 4) หนังสั้น
สร้างสรรค์ และ5) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ซึ่งการท ากิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงวันด าเนินการจาก
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ด้วยว่าการด าเนินกิจกรรมของทีม 1 นั้น
เสร็จสิ้นเร็ว จึงมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมที่ 2 ให้เร็วขึ้น 
  2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรมมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
โดยการด าเนินการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เรียนได้ตอบแบบสอบถามพร้อมส่งคืนให้กับทีม
น าไปวิเคราะห์ผลสรุปความพึงพอใจของนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 การรายงานและการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยด าเนินการในวันที่  10 
มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหม่ในขั้นตอนที่ 7 โดยมี
การน าเสนอสรุปผลการสังเกตการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดของแต่ละโครงการได้ดังต่อไปนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ 
  1. ผลการด าเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนพลัง
ยางพร้อมมีการทดสอบการบิน และประดิษฐ์รถพลังงานยาง พร้อมมีการทดสอบการวิ่ง 
  2. วิธีการและกิจกรรม มีการประชุมนักเรียนพร้อมครูสาธิตการประดิษฐ์เครื่องร่อนพลัง
ยางและรถพลังงานยาง แล้วปล่อยให้นักเรียนลองท าตามหรือลองออกแบบเพ่ิมเติมตามแนวคิดของ
นักเรียนโดยมีการแบ่งกลุ่มการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือกันออกแบบงาน อีกทั้งเป็นการระดม
สมองช่วยกัน 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน หลังจากน ากิจกรรมลงสู่การปฏิบัติ พบว่า นักเรียนมีความ
ตั้งใจกระตือรือร้น ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการออกแบบและประดิษฐ์โดยเด็กผู้ชายจะ
ออกแบบและท าเสร็จเร็วกว่าเด็กผู้หญิง 
  4. การเรียนรู้ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ นักเรียนทุกคนต้องการความเอา
ใจใส่จากผู้ใหญ่ จึงควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยสนับสนุนในสิ่งที่นักเรียนต้องการ 
  5. ความรู้ใหม่ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดความรู้
และทักษะในการประดิษฐ์ของเล่นง่าย ๆ และมองเห็นศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนว่ามีพฤติกรรม
ในสังคมอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยอะไร 
  6. การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก
ผู้วิจัย จ านวน 5,000 บาท ทางโรงเรียนจึงจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท้ังหมด 5,000 บาท 
  7. ปัญหา หรืออุปสรรค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะค่อนข้างน้อย จึง
ต้องดูแลตัวต่อตัว โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง 
  8. จุดเด่นโครงการ คือ นักเรียนชื่นชอบกิจกรรม มีความสนุกสนานในการประดิษฐ์และ
ภาคภูมิใจในผลงาน ซึ่งครูให้อิสระในการท างานนักเรียนสามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ 
  9. จุดด้อยโครงการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่ค่อยเพียงพอ เพราะเด็กบางคนท าหลายชิ้น 
  10. ข้อเสนอแนะโครงการ คือ ครูควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือในระยะต้น ๆ 
 
 กิจกรรมที่ 2 การประเมินกิจกรรม 
  1. ผลการด าเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนได้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน 
  2. วิธีการและกิจกรรม มีการประชุมนักเรียนแจกแบบสอบถามและให้นักเรียนท าการ
ประเมิน 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากน ากิจกรรมลงสู่การปฏิบัติ พบว่า ได้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
  4. การเรียนรู้ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ควรมีการประเมินผลหลังการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค เพื่อน าไปปรับปรุงงานในครั้งต่อไป 
  5. ความรู้ใหม่ที่ได้จากการน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ ครูมีข้อมูลและมองเห็นศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมในสังคม อย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยอะไร ซึ่งสามารถน าไปปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ 
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  6. การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนจึงไม่มีการ
ใช้งบประมาณในส่วนนี้ 
  7. ปัญหา หรืออุปสรรค เนื่องจากการท ากิจกรรมที่ให้นักเรียนประเมินนั้น เป็นกิจกรรม
คร่อมระหว่างปีการศึกษา 2559 และ 2560 ท าให้นักเรียนที่จบของปีการศึกษา 2559 (ม.3) ไม่ได้ท า
การประเมิน และบางกิจกรรมนักเรียนของปีการศึกษา 2560 ไม่ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรม จึงไม่ได้
ประเมิน ท าให้ได้ข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนได้ 
  8. จุดเด่นโครงการ คือ ได้ผลประเมินที่สามารถน าไปปรับปรุงงานได้ 
  9. จุดด้อยโครงการ คือ การประเมินคร่อมปีการศึกษาท าให้ได้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน 
  10. ข้อเสนอแนะโครงการ คือ ควรประเมินเมื่อด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงไม่ควร
ปล่อยไว้เนิ่นนานเพราะจะท าให้เกิดการลืมข้อมูลบางอย่างได้ 
 3) การสรุปผลการด าเนินงาน หลังจากมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมแล้ว 
ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 8 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.31  ผลการสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การสั ง เกต
และบันทึก 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีผลการบันทึกการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการใหม่ 

การบันทึกข้อมูลควรศึกษา
รายละเอียดให้ครบทุกแง่มุมทั้ง
พฤติกรรมผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหาร
และผู้เรียน 

การบันทึกข้อมูลควรเน้นให้ตรงประเด็นที่
ต้องการก่อนแล้วค่อยเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืน ๆที่
สังเกตได้ จะท าให้คลอบคลุมและได้ผลการ
สังเกตที่หลากหลาย 

การก าหนดการสังเกตอาจแบ่งเป็นหลาย ๆ
ช่วงได้ จะท าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมากข้ึน 

การสรุปผล
การสังเกต 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะผู้ร่วมวิจัยได้ให้
ความเห็นชอบ 

-ทีมด าเนินมีการพูดคุยเป็น
กันเองท าให้สามารถจดจ าการ
ท างานของตนได้และเพ่ิมเติม
ข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผู้เรียนทุกคนชอบให้คนชื่นชมและชอบการ
ท างานแบบอิสระภายใต้การแนะน าท่ีดีของ
ผู้ใหญ่ 

ควรน าผลการประเมินของนักเรียนมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยด้วย 

การสรุปผล
การ
ด าเนินงาน 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีการร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินงาน 

ทีมมีการพูดคุยกันและสามารถ
เรียบเรียงค าพูดและอธิบายได้
ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

ผู้ร่วมวิจัยมีการสรุปผลด้วยความมั่นใจและ
รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่สามารถด าเนิน
กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี 

ควรให้เวลาในการคิดวิเคราะห์ไม่ควรเร่ง
ด าเนินการมากนักเพราะจะท าให้ได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 
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 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสรุปผล มีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามที่กล่าวในขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนการสรุปผลใหม่ ด าเนินการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝาย
นาโพธิ์ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 
 1) การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติและสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อ
สิ้นสุดวงจรที่ 2 
 2) การสรุปผลการประเมินหลังการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 3) การสรุปผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 9 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติและสรุปผลการด าเนิน
โครงการเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2 โดยผู้ร่วมวิจัยแต่ละทีมได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการน าแผนปฏิบัติ
การใหม่ลงสู่การปฏิบัติ (ข้ันตอนที่ 7) ซึ่งสรุปผลได้ดังตารางที่ 4.32 
 
ตารางที ่4.32  สรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะหากมีการด าเนินการแบบนี้อีก 
ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ 

ส าเร็จ เพราะมีการร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมท าให้นักเรียนมี
การประกอบเครื่องร่อนฯได ้

ครูควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และคอย
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในระยะต้น ๆ 

การประเมิน
กิจกรรม 

ส าเร็จ เพราะสามารถให้
นักเรียนได้ตอบแบบสอบถาม
เพ่ือร่วมให้ข้อมูลย้อนกลับหลัง
ท ากิจกรรม 

ควรประเมินเมื่อด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ เสร็จสิ้น
ลงไม่ควรปล่อยไว้เนิ่นนานเพราะจะท าให้เกิด
การลืมข้อมูลบางอย่างได้ 

 
 จากนั้นร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2 โดยก่อนด าเนินการผู้วิจัยได้
แจกแบบแสดงความคิดเห็นการด าเนินโครงการ (เครื่องมือที่จัดท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนิน
โครงการ) โดยให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นตามโครงการที่ตนเองได้รับผิดชอบ
ด าเนินการและเก็บน ากลับไปวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นการด าเนิน
โครงการทั้ง 3 โครงการ โดยแยกตามแต่ละกิจกรรมได้ดังตารางที่ 4.33  
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ตารางที่ 4.33  สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 2 
 

ที ่ รายการ 
โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.75 0.50 ดี 4.50 0.58 ดีมาก 4.75 0.50 ดีมาก 
2. การด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.25 0.50 ดีมาก 4.25 0.50 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 
3. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.50 0.58 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 4.75 0.50 ดีมาก 
4. กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน/โรงเรียน 4.75 0.50 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 4.75 0.50 ดีมาก 
5. ผู้ร่วมวิจัยแต่ละทีมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.25 0.50 ดีมาก 4.25 0.50 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 
6. ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมอย่างอิสระ 4.75 0.50 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 
7. ความพึงพอใจผลการด าเนินกิจกรรมโดยรวม 4.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.58 ดีมาก 4.75 0.50 ดีมาก 
 สรุป 4.32 0.44 ดีมาก 4.43 0.56 ดีมาก 4.64 0.53 ดีมาก 

หมายเหตุ เกณฑ์ความคาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ คือ ระดับดีหรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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 จากตารางที่ 4.33 พบว่าโครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิด
สร้างสรรค์  มีระดับผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก ( =4.32) โครงการที่  2 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ มีระดับผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก ( =4.43) 
และโครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ มีระดับผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
( =4.64) 
 กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลการประเมินหลังการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
สรุปผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ หลังเสร็จสิ้นการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้แจกเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 แบบประเมินสภาพการประเมินสภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ หลังจากมีการประเมินผลตามกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อย ให้ผู้ร่วมวิจัยได้ตอบ
แบบประเมินดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนางานซึ่งก าหนดไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้คือ 1) ด้าน
ครู 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านนักเรียน เมื่อมีการรวบรวมและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 
สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34  ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ หลังการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

องค์ประกอบ ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน 

 S.D การแปลผล 
คร ู 1 องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ 
3.75 0.45 ดี 

2 ทักษะ/เทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

3.67 0.49 ดี 

3 สามารถบูรณาการความรู้/ทักษะ/เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

3.92 0.67 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านคร ู 3.78 0.54 ดี 
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4.42 0.51 ดีมาก 

2 มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

4.58 0.51 ดีมาก 

3 ผู้เรียนและผู้สอนมีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

4.17 0.39 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดการเรียนรู้ 4.39 0.47 ดีมาก 
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ตารางที ่4.34  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ เกณฑ์ความคาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้ คือ ระดับดีหรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

 
 ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
หลังการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ พบว่า คะแนนสรุปทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ( =4.27) เมื่อ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านนักเรียน มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ( =4.75) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ( =4.39) และด้านครู มีคะแนนอยู่ในระดับดี ( =3.78) ซึ่งทุก
องค์ประกอบมีระดับคะแนนมากกว่า 3.00 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ 
 กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้สรุปผลการด าเนินงานของ
ขั้นตอนที่ 9 โดยร่วมกันระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ซึ่งสรุปผลได้ดังตารางที่ 4.35 

องค์ประกอบ ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน 

 S.D การแปลผล 
นักเรียน 1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
4.75 0.45 ดีมาก 

2 นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการท างาน
แบบคิดสร้างสรรค์ 

4.75 0.45 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านนักเรียน 4.75 0.45 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3 ด้าน 4.27 0.49 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.35  ผลการสะท้อนผลการด าเนินงานขั้นตอนการสะท้อนผล 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู ้ ความรู้ใหม่ 

การสรุปผลการน า
แผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การ
ปฏิบัติและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุด
วงจรที่ 2 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะมีการน าเสนอ
ผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือร่วมสรุปผลที่เกิด
จากการกระท าของทีม 

ควรมีการบันทึกข้อเสนอแนะไว้
ด้วยเพื่อใช้ในการปรับปรุงงาน
ครั้งต่อไป 

ควรมีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไปด้วย 

การสรุปผลการประเมินหลัง
การน าแผนปฏิบัติการลงสู่
การปฏิบัติ 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะ มีสรุปผลการ
ปฏิบัติงานหลังการน า
แผนปฏิบัติการลงสู่
การปฏิบัติ 

ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบ
และให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ให้มากที่สุด 

ผลการด าเนินโครงการสามารถ
น าไปปรับปรุงการท างานใน
ครั้งต่อไปซึ่งจะท าให้เกิดการ
วางแผนการท างานที่ดีข้ึน 

ควรมีสรุปรายละเอียดการด าเนินงาน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของทั้ง2 วงจรให้ผู้ร่วม
วิจัยได้อ่านด้วย 

การสรุปผลการด าเนินงาน
ในขั้นตอนที่ 9 

บรรลุความคาดหวัง 
เพราะร่วมกันสรุปผล
การด าเนินงาน 

การสรุปผลการด าเนินงานร่วมกัน
ทุกครั้งที่เสร็จสิ้นกิจกรรมท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่จะหาวิธีทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพบ
แนวทางในการพัฒนางานและ
องค์กรตนเองสามารถน าเสนอ
ต่อผู้บริหารได้ 

ควรร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือการผ่อน
คลายเนื่องจากมีการด าเนินงานมาเป็น
ระยะเวลานาน 
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) 
โดยมีการนัดหมายประชุมกันในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
เวลา 9.00 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทบทวนการท างานร่วมกันที่ผ่านมาและร่วมกันยืนยันสรุป
ประสบการณ์การด าเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน ผลการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ โดยมีเอกสาร รูปภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ มาร่วมในการวิพากษ์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นกลางที่สุด ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้สรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตาม
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 10 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.36 
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ตารางที ่4.36  สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. การเตรียมการ
(Preparation) 

1. การสร้างความเป็นกันเอง 
2. การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
3. การจัดท าแผนด าเนินงาน 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

มีผู้ร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ 11 คน โดยมีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและสามารถจัดท า
แผนด าเนินงาน จ านวน 1 ชุด 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1. การระดมสมอง 
2. การถ่ายทอดแนวคิด 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการแก้ปัญหา จ านวน 3 โครงการประกอบด้วย 
โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ โครงการที่ 
2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ และโครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียน
เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 

3. การปฏิบัติการ
(Acting) 

1. การก าหนดเทคนิคและเครื่องมือวิจัย 
2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
3. การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิด
สร้างสรรค์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

ได้เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุม แบบ
สัมภาษณ์ การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ แบบบันทึกการ
สังเกตความก้าวหน้าโครงการ และแบบประเมินโครงการและสรุปผลการประเมิน
สภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งแต่ละ
โครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้และน าโครงการทั้ง 3 โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. การสังเกตผล 
(Observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

-โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 2 
กิจกรรม ไม่ส าเร็จ 1 กิจกรรม 
-โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม 
-โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 4 กิจกรรม ไม่ส าเร็จ 1 
กิจกรรม 

5. การสรุปผล 
(Reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
2. การสรุปผลการด าเนินงาน 

-กิจกรรมที่ส าเร็จ 9 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้ 2) อบรมทักษะ
ปฏิบัติ 3) ส ารวจต้องการของผู้เรียน 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 6) งานปั้นสร้างสรรค์ 7) การวาดภาพสร้างสรรค์ 8) ICT สร้างสรรค์ และ 9) 
หนังสั้นสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมที่ไม่ส าเร็จ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ศึกษาดูงาน และ 2) ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ 

6. การวางแผนใหม่ 
(Re-planning) 

1. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
2. การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

ยกเลิกการด าเนินกิจกรรม ศึกษาดูงาน และได้แผนปฏิบัติการใหม่ จ านวน 2 
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ และ 2) การสะท้อนผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7. การปฏิบัติใหม่ 
(Re-acting) 

1. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
2.การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

น าแผนปฏิบัติการใหม่ไปสู่การปฏิบัติ คือ 1) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ และ 2) การ
สะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 

8.การสังเกตผลใหม่ 
(Re-observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

1. ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ด าเนินการส าเร็จ 
2. การสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการส าเร็จ 

9. การสะท้อนผลใหม่ 
(Re-reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การ
ปฏิบัติและสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดวงจร
ที่ 2 
2. การสรุปผลการประเมินหลังการน าแผนปฏิบัติการ
ลงสู่การปฏิบัติ 
3. การสรุปผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 9 

-โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 3 
กิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
-โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
-โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 5 กิจกรรม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ์การท างานที่
ผ่านมา 

ได้บทสรุปจากการยืนยันของผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
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2) ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติและยืนยันผลการ
เปลี่ยนแปลงจาการปฏิบัติ โดยก าหนดความคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระดับคือ 1) หลังน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ และ 2) ระดับโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (1) การเปลี่ยนแปลงระดับหลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
   หลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้ดังตารางที่ 4.37 
 
ตารางที่ 4.37  สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 

องค์ประกอบ
ด้าน 

รายการประเมิน 

ผลการด าเนินงานหลังน า
แผนสู่การปฏิบัติและเกณฑ์ที่

คาดหวังไว้ระดับ 3.00 

คะแนน 
บรรลุความ
คาดหวัง 

คร ู

องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

3.75  

ทักษะ/เทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

3.67  

สามารถบูรณาการความรู้/ทักษะ/เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

3.92  

การจัดการ
เรียนรู้ 

มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4.42  

มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 4.58  

ผู้เรียนและผู้สอนมีการบูรณาการร่วมกันในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4.17  

นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.75  

นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานแบบคิด
สร้างสรรค ์

4.75  
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  (2) การเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียน 
   หลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้ดังตารางที่ 
4.38 
 
ตารางที ่4.38  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 
 

ระดับ ก่อนด าเนินการวิจัย 
หลังด าเนินการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 
1. ภาพรวม
ระดับ 

โรงเรียนมีผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้เพื่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีหรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนน คือ 4.27 และมีเสียง
สะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียนที่ชอบการให้นักเรียนมาท ากิจกรรม
ยามบ่าย นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์ของเล่น สามารถ
ออกแบบของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ โดยมีครูดูแลให้ค าแนะน า ชื่นชม
และให้ก าลังใจ พี่ช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน มีความสัมพันธ์อันดีใน
โรงเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. ระดับ
บุคคล 
-ระดับผู้วิจัย 

การท างานในฐานะศึกษานิเทศก์ 
เน้นการตรวจประเมิน มี
พฤติกรรมแบบตรวจสอบก ากับ 
ติดตามและประเมินผล 

มีการท างานร่วมกันมากข้ึนในลักษณะ
เพ่ือนร่วมงาน รับฟังข้อเสนอแนะและ
แนวคิดของครูมากขึ้นมองเห็นจุดเด่นของ
ครูแต่ละคนเข้าใจความคิดและมุมมอง 
ความคิดเห็นที่แตกต่างของคุณครูมากข้ึน 

ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจและอนุมัติงบของทางโรงเรียน
สนับสนุนการท าโครงการพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแล
นักเรียนและบรรจุบางกิจกรรมไว้ในแผนด าเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
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ตารางที่ 4.38  (ต่อ) 
 

ระดับ ก่อนด าเนินการวิจัย 
หลังด าเนินการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 
-ระดับครู ต่างคนต่างท าหน้าที่สอน พูดคุยกัน

น้อยมากเนื่องจากสอนในรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบเสร็จก็กลับบ้านหรือ
ท างานทีห่้องตนเอง 

ให้ความสนใจเพ่ือนครูมากขึ้น ปลีกตัวมาร่วม
ช่วยดูแลนักเรียนและพูดคุยกันมากขึ้นและ
ท างานเน้นให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

การท างานของครูมีการประสานงานกันมากข้ึนไม่เพียงแต่
กับเพ่ือนครูด้วยกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนก็ดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าผู้บริหารเองก็มา
ให้ความร่วมมือกับครูในการท ากิจกรรม 

-ระดับ
นักเรียน
(Student) 

นักเรียนส่วนมากไม่ค่อยได้ท ากิจกรรม 
เรียนเสร็จก็กลับบ้าน มีเพียงนักเรียนที่
เด่นด้านกิจกรรมใด ๆ เท่านั้นที่จะถูก
ฝึกและซ้อมพิเศษ 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้
ความสนใจกับการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ 
มีความพยายามในการเรียนรู้ 

นักเรียนมีการแสดงข้อคิดเห็น กล้าพูด กล้าแสดงออกมาก
ขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดูเป็นกันเอง
มากขึ้นเนื่องจากมีการดูแลในการท ากิจกรรมแบบเข้าถึง
ตัวนักเรียนมีการให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 
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 3) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล และโรงเรียนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.39  สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ระดับ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัย ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิตและหนทาง

ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิด
เหมือนกัน ท าเหมือนกัน เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความรู้จากสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น YOUTUBE, FACEBOOK, LINE, BLOG และการศึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ 

คร ู เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้นั้น ความคิดและความต้องการของนักเรียน ครูควรท าความเข้าใจแล้ว
น ามาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้
และครูควรเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มากขึ้นทั้งผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน นักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

โรงเรียน ควรให้กระบวนการเรียนรู้เกิดจากความต้องการของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องบูรณาการให้
เข้ากับรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้เกิดผลของการเรียนรู้ที่ดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เต็มที่และในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ความรู้นั้น ทุกฝ่ายทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนจ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

นักเรียน การแสดงความต้องการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการ
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 4) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 
  จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจากการด าเนินการวิ จัยร่วมกับผู้ ร่วมวิจัยที่มีความรู้ เชิง
ประสบการณ์ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานเมื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันแล้วท าให้เกิด “ความรู้” ที่น ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และสามารถน าไปเป็น
แนวทางให้แก่โรงเรียนอ่ืนได้ ดังต่อไปนี้ 
  1) ด้านครู ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเขียนโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนต่อไป โดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ 2) อบรมทักษะ
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ปฏิบัติเพ่ือให้ครูมีทักษะในการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 3) ศึกษาดูงาน เพ่ือให้คนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติที่เกิดผลส าเร็จแล้ว 
  2) ด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรมีผู้สอนน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปด าเนินการในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ ความ
ต้องการ โดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) ส ารวจต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้แผนปฏิบัติการเกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ทราบความต้องการในการท ากิจกรรมที่ผู้เรียน
สนใจ และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือน าข้อมูลที่ประมวลผลได้น าไปเขียนเป็นแผนปฏิบัติ
การหรือโครงการ 

3) ด้านผู้เรียน ควรน ากิจกรรมที่เกิดจากความต้องการจะเรียนรู้ของผู้เรียนมาให้
ผู้เรียนปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน แนะน าและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยอาจท างานเดี่ยวหรืองานกลุ่มแล้วแต่กิจกรรม โดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) งานปั้น
สร้างสรรค์ โดยปล่อยให้นักเรียนคิดและจินตนาการในการปั้นเอง 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ โดย
ปล่อยให้นักเรียนคิดและจินตนาการในการปั้นเอง 3) ICT สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้เรียนโปรแกรมที่
สนใจ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ เป็นการประยุกต์กิจกรรมต่อจากการเรียนภาคทฤษฎี 5) ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ เพ่ือให้นักเรียนได้คิดท าของเล่นที่ตนเองสนใจอยู่ และการสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะจากนักเรียนซึ่งเป็นผู้ลงมือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการสอน
และหลังการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จใน
การพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 4.18 
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ภาพที่ 4.18  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

คร ู นักเรียน กระบวนการเรียนรู้ 

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
เขียนโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 

ผู้สอนน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปด าเนินการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจ ความต้องการ 

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยครู
เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน 
แนะน าและให้ความช่วยเหลือ
ตามความต้องการของผู้เรียน 
โดยอาจท างานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่มแล้วแต่กิจกรรม 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่านไม่มีสิ้นสุด 
(ในงานวิจัยนี้ใช้ 2 วงจร 10 ขั้นตอน) 



 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 พื้นที่ด าเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น” เป็นการวิจัยระดับโรงเรียน ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่งโดยก าหนดแบบเจาะจงอาศัยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และ
ประการสุดท้ายเป็นหน่วยงานที่ผู้วิจัยจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่จะ
ท าการวิจัย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อที่รวดเร็ว และความสะดวกและความเป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล
ในการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพ/เสียงในกิจกรรมที่ด าเนินการ ซึ่งผลจากการเลือกได้
สถานที่ที่จะด าเนินการวิจัย คือ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัยโดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจ านวน 11 คน จ าแนกเป็น
ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และเป็นครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10 คน ซึ่งทั้งหมด
ประกอบด้วย นายสุนทร เจริญสุข, นายสายัณห์ วันนา, นางมาลิษา วันนา, นางนฤมล มาสภา, นายสร
เทพ แมนเมือง, นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน, นายนัสกร มะลาศรี, นางสาวอรทัย ทองตาแสง, 
นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม, นางประหยัด ละทัยนิล และนางสาวอภิญญา ธุนันทา โดยผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยมี
บทบาทมีสถานะที่เท่าเทียมกันในการร่วมกันคิดปฏิบัติสังเกตผลและสะท้อนผลของการวิจัยทั้ง  2 
วงจร 10 ขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบ
แนวคิดของ Mills (2007) ซึ่ งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ ม ดังนี้  1) แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth 
Interview) แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบับ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2) 
แบบสังเกต (Observation Form) มี 2 ฉบับ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 และเครื่องมือการวิจัยฉบับ
ที่ 5) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Records) เช่น เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ 
(Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) มี 2 
ฉบับ (เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 และเครื่องมือฉบับที่ 3) 
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 ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่มีวงจร
การปฏิบัติของกิจกรรมวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล 
(Reflect) จ านวน 2 วงจร มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานใน 2 วงจร
ดังกล่าวเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) 
การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะท้อนผล (Reflecting) (6) การวางแผน
ใหม่ (Re-planning) (7) การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) (8) การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) (9) การ
สะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) (10) การสรุปผล (Conclusion) ดังมีผลการวิจัยที่สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตามล าดับ 
 
5.1  สรุปผลวิจัย 
 5.1.1 ผลการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
   ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผู้วิจัยและร่วมวิจัยได้ด าเนินการมาตั้งแต่
ในขั้นตอนที่ 1 เป็นต้นมา ท าให้ได้มาซึ่งข้อที่จะสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
แสดงความเห็นรับรองในประชุมพร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนที่ 1-10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. การเตรยีมการ
(Preparation) 

1. การสร้างความเป็นกันเอง 
2. การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
3. การจัดท าแผนด าเนินงาน 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

มีผู้ร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ 11 คน โดยมีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ร่วม
วิจัยเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและสามารถ
จัดท าแผนด าเนินงาน จ านวน 1 ชุด 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1. การระดมสมอง 
2. การถ่ายทอดแนวคิด 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการแก้ปัญหา จ านวน 3 โครงการประกอบด้วย 
โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ โครงการ
ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ และโครงการที่ 3 พัฒนา
ผู้เรียนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ 

3. การปฏิบัติการ
(Acting) 

1. การก าหนดเทคนิคและเครื่องมือวิจัย 
2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
3. การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิด
สร้างสรรค์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

ได้เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุม แบบ
สัมภาษณ์ การประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ แบบบันทึก
การสังเกตความก้าวหน้าโครงการ และแบบประเมินโครงการและสรุปผลการ
ประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ  
ซ่ึงแต่ละโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใชแ้ละน าโครงการท้ัง 3 โครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขัน้ตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. การสังเกตผล 
(Observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

-โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 2 
กิจกรรม ไม่ส าเร็จ 1 กิจกรรม 
-โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม 
-โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 4 กิจกรรม ไม่ส าเร็จ 1 
กิจกรรม  

5. การสรุปผล 
(Reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
2. การสรุปผลการด าเนินงาน 

-กิจกรรมที่ส าเร็จ 9 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้ 2) อบรมทักษะ
ปฏิบัติ 3) ส ารวจต้องการของผู้เรียน 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) ประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 6) งานปั้นสร้างสรรค์ 7) การวาดภาพสร้างสรรค์ 8) ICT 
สร้างสรรค์ และ 9) หนังสั้นสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมที่ไม่ส าเร็จ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ศึกษาดูงาน และ 2) ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ 

6.การวางแผนใหม่ (Re-
planning) 

1. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
2. การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
4. การสรุปผลการด าเนินงาน 

ยกเลิกการด าเนินกิจกรรม ศึกษาดูงาน และได้แผนปฏิบัติการ ใหม่ จ านวน 2 
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์และ 2) การสะท้อนผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7. การปฏิบัติใหม่ (Re-
acting) 

1. การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

น าแผนปฏิบัติการใหม่ไปสู่การปฏิบัติ คือ 1) ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ และ 2) การ
สะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 

8. การสังเกตผลใหม่ 
(Re-observing) 

1. การสังเกตและบันทึกผล 
2. การน าเสนอและการสรุปผล 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน 

-ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์ ด าเนินการส าเร็จ 
-การสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการส าเร็จ 

9. การสะท้อนผลใหม่ 
(Re-reflecting) 

1. การสรุปผลการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การ
ปฏิบัติและสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดวงจร
ที่ 2 
2. การสรุปผลการประเมินหลังการน าแผนปฏิบัติการ
ลงสู่การปฏิบัติ 
3. การสรุปผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 9 

-โครงการที่ 1 พัฒนาทักษะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 3 
กิจกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
-โครงการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการคิดสร้างสรรค์ส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
-โครงการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ ส าเร็จ 5 กิจกรรม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

1. ร่วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ์การท างานที่
ผ่านมา 

ได้บทสรุปจากการยืนยันของผู้ร่วมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
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 จากตารางที่ 5.1 สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 2 วงจร 10 ขั้นตอน ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกขั้นตอน 

5.1.2 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติและยืนยันผลการ
เปลี่ยนแปลงจาการปฏิบัติ โดยก าหนดความคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระดับคือ 1) หลังน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ และ 2) ระดับโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  5.1.2.1 การเปลี่ยนแปลงหลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
   หลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2  สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 

 

องค์ 
ประกอบ 

ด้าน 
รายการประเมิน 

ผลการด าเนินงานหลัง
น าแผนสู่การปฏิบัติ 

คะแนน 
บรรลุความ
คาดหวัง 

คร ู

องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 

3.75  

ทักษะ/เทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 

3.67  

สามารถบูรณาการความรู้/ทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

3.92  

การ
จัดการ
เรียนรู้ 

มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน 

4.42  

มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 4.58  
ผู้เรียนและผู้สอนมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4.17  
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินที่คาดหวังไว้ คือ 3.00คะแนนขึ้นไป 

 
 สรุปผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ทั้งสามองค์ประกอบ คือ ด้านครู ด้านกระบวนการเรียนรู้และด้านผู้เรียน
บรรลุเกณฑ์การประเมินที่คาดหวังไว้ คือ ระดับ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
  5.1.2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียน 
  หลังน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้ดังตาราง
ที ่5.3 
 

องค์ 
ประกอบ 

ด้าน 
รายการประเมิน 

ผลการด าเนินงานหลัง
น าแผนสู่การปฏิบัติ 

คะแนน 
บรรลุความ
คาดหวัง 

นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.75  
นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานแบบคิด
สร้างสรรค์ 

4.75  
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ตารางที่ 5.3  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 

 

ระดับ ก่อนด าเนินการวิจัย 
หลังด าเนินการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 

1. ภาพรวม
ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีหรือ 3.00 คะแนน
ขึ้นไป 

โรงเรียนมีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนน คือ 
4.27 และมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียนที่ชอบการให้
นักเรียนมาท ากิจกรรมยามบ่าย ไม่ปล่อยเด็กให้เล่นโดยไม่ใส่ใจ 

2. ระดับบุคคล 
-ระดับผู้วิจัย 

การท างานในฐานะศึกษานิเทศก์ เน้น
การตรวจประเมิน มีพฤติกรรมแบบ
สอบสวน 

มีการท างานร่วมกันมากข้ึนในลักษณะ
เพ่ือนร่วมงาน รับฟังข้อเสนอแนะและ
แนวคิดของครูมากข้ึน 

ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจและอนุมัติงบของทางโรงเรียน
สนับสนุนการท าโครงการพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแล
นักเรียนและบรรจุบางกิจกรรมไว้ในแผนด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

-ระดับครู 
 

ต่างคนต่างท าหน้าที่สอน พูดคุยกัน
น้อยมากเนื่องจากสอนในรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบเสร็จก็กลับบ้านหรือ
ท างานที่ห้องตนเอง 

ให้ความสนใจเพ่ือนครูมากขึ้น ปลีกตัว
มาร่วมช่วยดูแลนักเรียนและพูดคุยกัน
มากขึ้นและท างานเน้นให้นักเรียนคิด
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

การท างานของครูมีการประสานงานกันมากข้ึนไม่เพียงแต่กับ
เพ่ือนครูด้วยกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหาร
โรงเรียนก็ดีข้ึนด้วยเนื่องจากว่าผู้บริหารเองก็มาให้ความ
ร่วมมือกับครูในการท ากิจกรรม 

-ระดับนักเรียน
(Student) 

นักเรียนส่วนมากไม่ค่อยได้ท ากิจกรรม 
เรียนเสร็จก็กลับบ้าน มีเพียงนักเรียนที่
เด่นด้านกิจกรรมใด ๆ เท่านั้นที่จะถูก
ฝึกและซ้อมพิเศษ 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ให้ความสนใจกับการท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ๆ มีความพยายามในการ
เรียนรู้ 

นักเรียนมีการแสดงข้อคิดเห็น กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น 
และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดูเป็นกันเองมากขึ้น
เนื่องจากมีการดูแลในการท ากิจกรรมแบบเข้าถึงตัวนักเรียน มี
การให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 
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 5.1.3 ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล และโรงเรียนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.4  สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

ระดับ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัย ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิตและหนทาง

ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน อย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิด
เหมือนกัน ท าเหมือนกัน 

คร ู เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ความคิดและความต้องการของนักเรียน ครูควรท า
ความเข้าใจแล้วน ามาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการในการเรียนรู้และครูควรเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มากขึ้นทั้งผู้บริหาร 
ผู้ร่วมงาน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียน ควรให้กระบวนการเรียนรู้เกิดจากความต้องการของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องบูรณาการ
ให้เข้ากับรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้เกิดผลของการเรียนรู้ที่ดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เต็มที่และในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ความรู้นั้น ทุกฝ่ายทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนจ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

นักเรียน การแสดงความต้องการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการ
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 5.1.4 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 
  จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์และจากการด าเนินการวิจัยร่วมกับผู้ ร่วมวิจัยที่มีความรู้ เชิง
ประสบการณ์ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยอาศัยการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานเมื่อร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย
ร่วมกันแล้วท าให้เกิด “ความรู้” ที่น ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดเป็น
ความรู้ใหม่ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้แก่โรงเรียนอ่ืนได้ ดังต่อไปนี้ 
  5.1.4.1 ด้านครู ควรมีพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเขียนโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนต่อไป โดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ 2) อบรมทักษะ
ปฏิบัติเพ่ือให้ครูมีทักษะในการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 3) ศึกษาดูงาน เพ่ือให้คนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติที่เกิดผลส าเร็จแล้ว 
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  5.1.4.2 ด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรมีผู้สอนน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปด าเนินการ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความต้องการ โดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) ส ารวจต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้แผนปฏิบัติการเกิด
จากความต้องการของผู้เรียน 2) วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ทราบความต้องการในการท ากิจกรรมที่ผู้เรียน
สนใจ และ 3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือน าข้อมูลที่ประมวลผลได้น าไปเขียนเป็นแผนปฏิบัติ
การหรือโครงการ 
  5.1.4.3 ด้านผู้เรียน ควรน ากิจกรรมที่เกิดจากความต้องการจะเรียนรู้ของผู้เรียนมาให้
ผู้เรียนปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน แนะน าและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยอาจท างานเดี่ยวหรืองานกลุ่มแล้วแต่กิจกรรมโดยควรมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) งานปั้น
สร้างสรรค์ โดยปล่อยให้นักเรียนคิดและจินตนาการในการปั้นเอง 2) การวาดภาพสร้างสรรค์ โดย
ปล่อยให้นักเรียนคิดและจินตนาการในการปั้นเอง 3) ICT สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้เรียนโปรแกรมที่
สนใจ 4) หนังสั้นสร้างสรรค์ เป็นการประยุกต์กิจกรรมต่อจากการเรียนภาคทฤษฎี 5) ประดิษฐ์ของ
เล่นเชิงวิทย์ เพ่ือให้นักเรียนได้คิดท าของเล่นที่ตนเองสนใจอยู่ และการสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะจากนักเรียนซึ่งเป็นผู้ลงมือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความรู้ใหม่ที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที ่5.1 
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ภาพที่ 5.1  ความรู้ใหมท่ี่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

ครู นักเรียน กระบวนการเรียนรู้ 

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
เขียนโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนา
กระบวนกรจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 

ผู้สอนน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปด าเนินการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจ ความต้องการ 

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยครู
เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน 
แนะน าและให้ความช่วยเหลือ
ตามความต้องการของผู้เรียน 
โดยอาจท างานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่มแล้วแต่กิจกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่านไม่มีสิ้นสุด 
(ในงานวิจัยนี้ใช้ 2 วงจร 10 ขั้นตอน) 
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5.2  การอภิปรายผล 
 5.2.1 ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม จ านวน 2 วงจร 10 ขั้นตอน ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกขั้นตอน เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยมีส่วน
ร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยร่วมกันคิด วางแผนและด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของตนเอง โดยผู้วิจัยเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกและคอย
ส่งเสริมให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) ที่กล่าวไว้ว่าผู้วิจัยควรแสดงบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ซึ่งหากจะ
พูดให้ถูกต้องก็คือผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองทั้งหมดท าให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็น
เจ้าของและความภาคภูมิใจในผลส าเร็จจึงมีความกระตือรือร้นในการหาแนวทางด าเนิ นงานให้
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ตามความเชื่อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชน
นั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา
ชุมชน” และ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้น
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนา
ด้วยในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้
ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่
เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด…” ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
ครูจึงควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของผู้เรียน คอยสนับสนุน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ครู
สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรู้และการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน 
 5.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change) 
  ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change) พบว่า การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ทั้งสามองค์ประกอบ คือ 
ด้านครู ด้านกระบวนการเรียนรู้และด้านผู้เรียนบรรลุเกณฑ์การประเมินที่คาดหวังไว้ คือ ระดับ 3.00 
คะแนนขึ้นไป ครูมีการประสานงานกันในการท างานมากขึ้นอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนก็ดีขึ้นด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเองให้ความสนใจและอนุมัติงบของทางโรงเรียน
สนับสนุนการท าโครงการและมีการบรรจุกิจกรรมที่ด าเนินการไปนั้นไว้ในแผนด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป เนื่องจากว่าผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือกับครูในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และมองเห็นว่า
โครงการที่ครูได้ร่วมกันท านั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่
หลากหลาย ผู้เรียนมีความคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ได้ลงมือทดลองท าด้วยตนเองโดยการลองผิด
ลองถูก และความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดูเป็นกันเองมากขึ้นเนื่องจากมีการดูแลในการท า
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กิจกรรมแบบเข้าถึงตัวนักเรียน มีการให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล มีความเป็นกันเอง ซึ่งเป็นการลด
ความเครียดในการเรียนให้แก่นักเรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของพนม เกตุมาน (2550) ที่กล่าว
ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้และบรรยากาศในการเรียนสนุก เรียนแบบบูรณาการ ลด
ความเครียดในการเรียนที่ไม่จ าเป็น ฝึกให้เด็กสังเคราะห์ คิดหาค าตอบที่หลากหลาย ได้ทดลองพิสูจน์
ในสิ่งที่คิดหรือเรียนรู้และยังสอดคล้องกับทัศนะของสิทธิชัย ลายเสมา (2557) ที่กล่าวว่า ในการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นั้น ผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ที่แจ่มใส มีใจคิดสร้างสรรค์ 
เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมแก้ปัญหา ให้เวลาในการค้นหาค าตอบของผู้เรียน โดยต้องใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนหาค าตอบได้อย่างรวดเร็ว ในด้านผู้เรียนควรที่จะรู้จักการ
ยอมรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าที่จ าเป็นในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าน าเสนอสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนและรู้จักแสวงหาความรู้ค าตอบอย่างมีเหตุผล ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาทุกชั้นและทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและใช้ในชีวิตประจ าวันก็ได้ ซึ่งกิจกรรมสามารถจัดได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ การวาดรูป การ
เล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การเล่นสีแบบต่าง ๆ งานสร้างสรรค์จากกระดาษ การประดิษฐ์ รวมทั้ง
การฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติประจ าของครูในโอกาส
ต่อไป จึงควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ลดบทบาทของครูโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัด 
โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้า
น าเสนอผลงานและใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น การสร้างสรรค์ผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
 นอกจากนี้ยังพบว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียนที่ชอบการให้นักเรียนมาท า
กิจกรรมยามบ่าย ไม่ปล่อยเด็กให้เล่นโดยไม่ใส่ใจท าให้นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้า
แสดงออกมากข้ึน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดูเป็นกันเองมากขึ้นเนื่องจากมีการดูแลในการ
ท ากิจกรรมแบบเข้าถึงตัวนักเรียน ครูมีความเอาใจใส่ มีการให้ค าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของรัชนี คุณานุวัฒน์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า ครูควรมีการปฏิบัติตนที่ดี ประกอบด้วย 
ให้ความรักแก่นักเรียนพร้อม ๆ ไปกับเนื้อหาวิชาเรียน ครูควรแนะน าวิธีเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดูแลและเอา
ใจใส่นักเรียนตั้งใจฟังนักเรียน ครูต้องรู้จักตั้งค าถาม สามารถตอบข้อสงสัยแก่นักเรียนได้ และควร
ระลึกอยู่เสมอว่านักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกัน ครูควรกระตุ้นการตอบสนองการ
เรียนรู้และการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียนด้วย และสอดคล้องกับข้อเขียนของสมโชคเฉ
ตระการ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ครูยุคใหม่ต้องใกล้ชิดกับเด็กให้มากที่สุด เป็นที่พ่ึงของนักเรียนอย่าง
แท้จริง ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่ของนักเรียน ควรมีความเสียสละและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือสร้าง
โอกาสให้กับนักเรียน รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีกับชุมชนนอกจากนี้ผลการปฏิบัติยังพบอีกว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ให้ความสนใจและอนุมัติงบของทางโรงเรียนสนับสนุนการท า
โครงการพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลนักเรียนและบรรจุบางกิจกรรมไว้ในแผนด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไปการท างานของครูมีการประสานงานกันมากขึ้นไม่เพียงแต่กับเพ่ือนครูด้วยกันเท่านั้น
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหารโรงเรียนก็ดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าผู้บริหารเองก็ให้ความร่วมมือ
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กับครูในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มาคอยให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าชี้แนะในการท ากิจกรรมและคอย
กระตุ้นให้ครูดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่ครู ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเขียนของสมหมาย อ่ าดอนกลอย (2556) ที่ได้กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects)   
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นภาระที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กร และนอกองค์การต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งต้องเป็นผู้น าทางและเป็นผู้สนับสนุนด้วยและสอดคล้องกับทัศนะของศศิรดา 
แพงไทย (2559) ซึ่งกล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญต่อการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น า
ยอดเยี่ยมปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวน
ทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรดังนั้น สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดคือผู้น าในโรงเรียนหรือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และควรให้ความส าคัญ
กับการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
นักเรียน ครู ชุมชนและผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างร่วมมือรวม
พลังทั้งในห้องเรียน, ความเป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพของครู อันเกิดจากกิจกรรมศึกษาผ่านบทเรียนที่ทุก
คนท าร่วมกัน และความมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากผู้ปกครองและชุมชน เพื่อหวังประสานการท างาน
ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดกว้างทางความคิด และเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 5.2.3 ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) 
  ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) ที่เกิดข้ึนกับผู้วิจัย ที่พบว่า การท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง การท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิตและหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
และการท างาน คืออย่าพยายามก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน ความคิดของทุกคนมี
คุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ความคิดและความ
ต้องการของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญสอดคล้องกับทัศนะของสิทธิชัย ลายเสมา (2557) ที่กล่าวว่าการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมสามารถท าได้ด้วย
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมให้ใช้จิตนา
การตนเอง ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับความสามารถและเห็นว่าความคิดของ
ทุกคนมีคุณค่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีความเข้าใจ เห็นใจในความรู้สึกของคนอ่ืน ไม่พยายาม
ก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน และสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาส
น าเสนอชิ้นงานนั้นซึ่งยังสอดคล้องกับทัศนะของเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์  (255) ที่กล่าวไว้ว่า การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ นั้น จ าเป็นต้องยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล 
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โดยแต่ละความคิดที่แต่ละบุคคลแสดงออกมานั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ควรเน้นหรือให้
ทุกคนคิดไปในทางเดียวกัน ต้องยอมรับความคิดที่แปลก ๆ เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จึงจะเกิดการพัฒนาแบบสร้างสรรค์ได้ และยังสอดคล้องกับข้อเขียนของกระทรวงศึกษาธิการ (2552)      
ที่กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ก่อให้ความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งสร้างจากสิ่งที่อยู่รอบ  ๆ ตัว โดย
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ซึ่งท าให้เกิดจินตนาการ ความคิดที่แตกต่าง ผิดแผกและท้าทาย น าไปสู่
การสร้างสรรค์มุมมองใหม่ ๆ การสร้างสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 

ซึ่งผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ผู้วิจัยจะได้เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกับสถานศึกษาอันก่อให้เกิดความเข้าใจสถานศึกษาได้ดีขึ้นและเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ตนเองอย่างแท้จริงเกิดการผสมผสาน และการรวมกันในการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกต
ผล และร่วมกันสะท้อนผลของความรู้หรือสิ่งใด ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีความสมเหตุสมผล แล้วก่อให้เกิด
สิ่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย ซึ่งก็คือ ครู พบว่าครู
เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรียนรู้
นั้น ความคิดและความต้องการของนักเรียนมีความส าคัญ ครูจึงควรเข้าใจแล้วน ามาออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้และครูควรเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อ่ืนให้มากขึ้นทั้งผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องทัศนะของกับอาภรณ์ ใจ
เที่ยง (2560) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญนั้นผู้สอนทุกคนจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอ้ือ 
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่ง
เร้าและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์
ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองผู้สอนจึงต้องสอน
วิธีการแสวงหาความรู้ (Learn how to Learn) มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้
ท่องจ าสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าเน้นที่เนื้อหาวิชาซึ่งยังสอดคล้องกับทัศนะของจันทร์
เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2559) ที่กล่าวว่า ในการเรียนรู้หากครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ ที่
ไม่เคยท า ลองค้นหาค าตอบในสิ่งที่สนใจใคร่รู้ด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงการต าหนิ ลงโทษ ล้อเลียน หรือ
ตัดสินผิดถูก จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้และยังสอดคล้องกับทัศนะของสุรพล
เอ่ียมอู่ทรัพย์ (2559) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนครูพันธุ์ใหม่และนักเรียนพันธุ์ใหม่ จะต้องร่วมกันเรียนรู้พร้อมกัน 
คิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ร่วมกัน ร่วมคิดร่วมเรียนรู้ โดยค านึงเสมอว่า ต้องให้ความส าคัญกับผู้ เรียน
และค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนตลอดกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้ซึ่งผลการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นเช่นนี้ ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งก็คือ ครู สามารถรวบรวมองค์ความรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
ความสนใจ ความถนัด โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้
ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงานแก้ปัญหาและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง สามารถน าผลการวิจัยไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพัฒนาการจัดการ
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เรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะลักษณะที่ ดีประการหนึ่งของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนบ้านฝายนาโพธิ์ 
พบว่า ในกระบวนการเรียนรู้ควรให้เกิดจากความต้องการของผู้เรียนโดยผู้สอนต้องบูรณาการให้เข้า
กับรายวิชาเพ่ือให้เกิดผลของการเรียนรู้ที่ดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และในการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดความสนุกสนานควบคู่กับความรู้ โดยทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียน
จ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการและเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทัศนะของสิทธิชัย ลายเสมา (2557) ที่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์
นั้นเป็นความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมาก
น้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพ่ิมให้มีมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมสามารถท าได้ด้วยการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมให้ใช้จินตนาการ
ตนเอง ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับความสามารถและเห็นว่าความคิดของทุก
คนมีคุณค่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีความเข้าใจ เห็นใจในความรู้สึกของคนอ่ืน ไม่พยายาม
ก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน และสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาส
น าเสนอชิ้นงานนั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทัศนะของอะกีบ สะไหน (2559) ได้กล่าวว่า การสอน
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่าภาวะความรู้สึกปลอดภัยมีอิสระในการที่จะ
แสดงออก เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนก็มีความส าคัญ การจัด
ที่นั่งส าหรับเด็กควรมีลักษณะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดไม่ควรยึดติดอยู่กับ
รูปแบบเดียว การจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ควรมีความแปลกใหม่มีคุณค่า ท้าทายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกอย่างกว้างขวาง กิจกรรมควรมีความสนุกสนานกระตุ้นให้เกิดความคิด 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความรู้สึก มีคุณค่า มีพลัง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
เคารพตนเองและผู้อ่ืน โดยครูควรต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน ใจกว้าง รับฟังปัญหาให้ความรู้สึก
อบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียนและยังสอดคล้องกับทัศนะของสุรพล เอ่ียมอู่ทรัพย์ (2559) ที่ ได้
กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนของครูผู้สอนควรมีสภาพที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพราะการ
ท างานที่ต้องเกี่ยวกับคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ มิใช่มีสภาพที่คงที่คงตัว ดังนั้นครูผู้สอนจึงมี
บทบาทในการคิดก าหนดกิจกรรมวิธีการรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม กับทั้งผู้เรียนในแต่ละคนหรือ
แต่ละห้องเรียนซึ่งจะต้องแตกต่างกัน และให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 5 ลักษณะ (เบญจลักษณ์การเรียนรู้) ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้อย่างมีความสุข 2) การ
เรียนรู้จากการได้แสวงหาความรู้ ได้คิดและได้ปฏิบัติจริง 3) การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน นักเรียนก็
ต้องได้รับการฝึกฝนให้เรียนร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมในห้องเรียน ต้องมีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 4) การเรียนรู้แบบองค์รวม หรือการบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถี
ธรรมชาติ บูรณาการเนื้อหาที่เรียนกับชีวิตจริง เชื่อมโยงเข้าสู่ด้วยกัน และ 5) การเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง เป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ไปแล้ว และ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
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ซึ่งผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ โรงเรียนจะเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างโรงเรียนและผู้วิจัย โรงเรียนก็รู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจปฏิบัติการใน
ที่สุดจะท าให้โรงเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจกรรมและ
โครงการที่ด าเนินการด้วย 
 5.2.4 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น (New Knowledge) 
  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) พบว่า การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
จะต้องมีการพัฒนา 3 องค์ประกอบไปพร้อม ๆ กัน โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 ด้านคือ ครู 
กระบวนการเรียนรู้ และนักเรียน 

ด้านที่ 1 ด้านครู ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเขียนโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนต่อไป โดยควรมีการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการหรือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของสารภี ไชยชนะ (2559) กล่าวว่า ในยุคปัจจุบัน ครูได้เข้ามามีบทบาทในการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นจ านวนมากเพราะครูต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการโอกาสทาง
การศึกษา ต้องการหาสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง ในการพัฒนาสมองของผู้เรียนให้ใช้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพผ่านการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูควรจัดอย่างสมดุลให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไป
ด้วยกันในเวลาเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลในการคิดและคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึง
ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะด้วยและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2559) ซึ่งกล่าวว่า ผลจากงานวิจัยในประเทศไทย
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า เมื่อครูจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิเคราะห์ ทั้งเด็กและตัวครูเองต่างก็มีพัฒนาการในทั้งสองทักษะ รู้สึกสนุกไปกับบทเรียน ทั้งใน
แง่การเป็นผู้เรียนและการเป็นผู้สอน ห้องเรียนกลายเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศเปิดรับการเรียนรู้
มากขึ้น ดังนั้นจึงท าให้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาครูให้มีความพร้อมเพราะครูจะต้องท าหน้าที่
หล่อหลอม “ทักษะ”ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดข้ึนในตัวเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูจึงมีหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และสอดคล้องกับทัศนะของ Aminah U-sofyusoh (2559) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
บริหารงานสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้น าและมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยที่เอ้ือต่อการท างานของครู ให้ครูมีเสรีภาพในการคิด มีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลงาน 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือให้สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจความต้องการและระดับพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาครูจะท าให้ครู
นั้นมีทักษะ มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถที่จะบูรณาการไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไปได้ 

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรมีผู้สอนน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปด าเนินการ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความต้องการ โดยควรมีการส ารวจต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้แผนปฏิบัติการเกิดจากความต้องการ
ของผู้เรียน แล้วน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการให้ตรงตามความสนใจหรือความต้องการในการเรียนรู้
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ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของพนม เกตุมาน (2550) ที่กล่าวว่า ในการจัดการเรียนรู้จะต้อง
สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดประสบการณ์เรียนรู้แล ะ
บรรยากาศในการเรียนให้สนุกแบบบูรณาการ จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม ให้
เด็กได้คิดเอง ลองท าเอง พิสูจน์สิ่งที่เขาคิดพร้อมปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
ข้อเขียนของทรูปลูกปัญญา (2559) กล่าวไว้ว่าปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Era) ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง ครูจึงไม่ใช่ผู้รู้ของผู้เรียนอีกต่อไป ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน (Teacher) มา
เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมาย
มหาศาลที่ไม่อาจเรียนรู้ได้หมดการเป็น“ผู้อ านวยการเรียนรู้” ที่ดี คือ เป็นผู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
เช่น การจัดชั้นเรียน สื่อ เป็นต้น เป็นผู้แนะแนวทางการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และ
สร้างความรู้ด้วยตนเองได้เต็มศักยภาพ เป็นผู้เสริมแรงหรือสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือให้ผู้เรียนมั่นใจและ
พัฒนาตนเองเห็นคุณค่าและความหมายของการเรียนรู้ เป็นผู้ใช้ค าถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียน เป็นผู้ประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน เป็นผู้
เรียนรู้ไปพร้อมกับศิษย์ ในการศึกษาความรู้เรื่องใหม่ ๆ หรือพัฒนานวัตกรรมและเป็นผู้วิจัย ศึกษา
ปัญหาในชั้นเรียนและแก้ปัญหาโดยการท าวิจัยปฏิบัติการและยังสอดคล้องกับทัศนะของรสสุคนธ์ 
มกรมณี (2550) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้ผู้เรียนมีก าลังใจ ครูจะต้องมีวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการ
ก าหนดบทบาทให้ครูมีฐานะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ท าหน้าที่วางแผนจัดกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และค้นพบค าตอบด้วย
ตนเองให้มากที่สุด 

ด้านที่ 3 ด้านผู้เรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนครูต้องเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน 
แนะน าและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมทั้งเดี่ยว
และกลุ่ม อาทิ กิจกรรมปั้น/วาดภาพ กิจกรรม ICT การท าหนังสั้น การประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทย์เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของสุภณิดา ปุสุรินทร์ค า (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ 
และทักษะได้ เป็นอย่างดี  เพราะผู้ เรียนแต่ละคนซึ่ งมีประสบการณ์ติดตัวมา จะสามารถใช้
ประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทดลองใช้
ความรู้ที่เรียนมาไปสู่การปฏิบัติได้ดีนั้น ต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม ฉะนั้นการให้ผู้เรียนได้ท างานเป็น
กลุ่มจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ด้วยและ
ยังสอดคล้องกับทัศนะของดิเรก พรสีมา (2559) กล่าวว่า ครูยุค 4.0 จะใช้สมรรถนะที่ครูมีอยู่ในการ
ท าให้นักเรียนกลายเป็นนักเรียน 4.0 ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนได้รับทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นวัตกรรม การเรียนและการท างานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ การ
สร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “7Cs” และนอกจากนั้น ต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นต้น ครูยุค 4.0 จึงเน้นที่การสร้างชุมชนแห่งความ
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สงสัย กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้ค าตอบขึ้นในชั้น เรียน ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ และนักเรียนก็จะ
ลงมือค้นหาค าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่อยู่นิ่ง แต่กระตือรือร้นและ
คิดค้นหาความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ซ่ึงจะท าให้นักเรียนและ/หรือครูค้นพบ
ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ทั้งด้านครู ด้านกระบวนการ และด้าน
นักเรียน ผู้วิจัยเห็นว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการจัดบรรยากาศห้องเรียน การให้
อิสระในความคิด และได้แสดงออกได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการสร้างสถานการณ์ให้กับเด็ก
ให้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ควรให้ก าลังใจถ้าเด็กมีการถามตอบได้อย่างสร้างสรรค์ และจัด
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  5.3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยค านึงถึงการบูรณาการกันระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์
เดิมของผู้ร่วมวิจัยที่เกิดจากครูทุกคนได้ใช้หลักการท างานร่วมกัน การระดมความคิด การยอมรับ
ความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ขั้นตอนร่วมกัน 
น าไปสู่การพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป ไม่ควรยึดถือแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา เช่น ครูยังใช้ระบบการเรียน
การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเพ่ือนหรือครู และไม่ค่อยกล้าตอบค าถามว่าท าไมหรือ
เพราะเหตุใด แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดการแสดงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งครูผู้สอนยังใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายและเน้นให้ผู้เรียนท่องจ าประกอบกับการน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนไม่หลากหลายขาดความยืดหยุ่น ท าให้ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนขาดล าดับขั้นตอน จึงท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  5.3.1.2 ในการน ารูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปใช้โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพ เป็นขั้นเป็นตอน ด้วยระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ 1) ค้นพบปัญหา 2) เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 3) 
วิเคราะห์ข้อมูล 4) ฟูมฟักความคิด 5) ความคิดกระจ่างชัด และ 6) ทดสอบความคิดโดยเฉพาะใน
กรณีนี้การก าหนดโครงการและกิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ออกแบบและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดจากความต้องการ ความ
สนใจ ความคิดและจินตนาการของผู้เรียนเอง โดยครูคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า 
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คอยให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือในกรณีจ าเป็นไม่ควรเป็นแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูคือผู้รู้ 
ผู้สอน ผู้บอก ผู้ตัดสินใจ ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทุกอย่างเพียงผู้เดียว นักเรียนขาดการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ และการตัดสินใจอย่างท่ีเคยปฏิบัติกันมา 
  5.3.1.3 ในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นเทคนิคการระดมสมองเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนโครงการเทคนิคการ
ประเมินโครงการเทคนิคการถอดบทเรียนเป็นต้นหรือมีการน าวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการน าไปใช้
มาบรรยายกระบวนการพัฒนาด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ตัวผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้และเกี่ยวกับแนวคิดเชิงเทคนิคที่จะท าให้การด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ ในระยะต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 5.3.1.4 มีการใช้ ICT และ Social Media ในการจัดการเรียนการสอนโดยการ
น าเอาแนวคิด Social Media มาประยุกต์ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารองค์ความรู้ เนื้อหาสาระวิชาการ บทความ วีดิโอ รูปภาพ และ เสียง ส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้เรียนซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ ของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ท าให้เกิด
การเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ที่ไม่จ ากัดเฉพาะในชั้นเรียน โดยที่ทั้งครูและนักเรียน สามารถแชร์เนื้อหา 
องค์ความรู้ ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ เกิดเป็นสื่อสังคมระหว่างครูกับ
นักเรียนที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อม ๆ กัน เกิดการเรียนรู้แบบ “Real-time” 

 5.3.1.5 พัฒนาการสอนโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพ (PLC) โดย
การร่วมมือร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือให้ครูมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 5.3.1.6 จากปัญหาที่พบว่า ครูมีปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยครูยึด
หลักการสอนที่ยึดถือแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นสิ่งที่สถาบันครู ควรผลิต
ครูที่มีองค์ความรู้รอบด้าน มีทักษะปฏิบัติและมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ค านึงถึง
หลักสูตรแบบบูรณาการ สามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และชุมชน 

 5.3.1.7 ในงานวิจัยนี้มี 3 โครงการ 10 กิจกรรม แต่โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ยังมีอีกหลากหลายแนวทาง ที่น าเสนอไว้ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ใน
การพัฒนาควรริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ควรท าวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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เพ่ือพัฒนาในระดับช่วงชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และองค์ความรู้แก่ครูและนักเรียนทุก ๆ ระดับ
ช่วงชั้น 
  2) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ควรส่งเสริมให้ครูน า
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการท าวิจัยในโรงเรียนด้วยเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครอบคลุมทุกนักเรียนทุกช่วงชั้น 
  3) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งในและนอก
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน 
  4) ศึกษานิเทศก์ควรใช้หลักการ “PAR” เพ่ือนิเทศการศึกษา เช่น การพัฒนาแนวคิด 
“การนิเทศด้วยหลักการ PAR” เพ่ือพัฒนาเทคนิคการนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับบทบาทของ
ศึกษานิเทศก ์

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรมีการส่งเสริมให้
โรงเรียนในสังกัดน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการท าวิจัยเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6) กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้สถานศึกษาทุกสังกัด
ส่งเสริมน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวางต่อไป 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับท่ี 1 
แบบบันทึกการประชุม 

ครั้งที่ .........../................. 
วันที่...................................... ณ................................................................. 

ผู้มาร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

ผู้ไม่มา 
ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1.    
2.    
3.    

 
เริ่มประชุม............................... 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ระเบียบระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
ระเบียบระเบียบงาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 
ระเบียบระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
................................................................................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
 

(ลงชื่อ)............................................ ผู้บันทึกการประชุม 
 (....................................................) 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับท่ี 2 
 

แบบสัมภาษณ์กลุ่ม 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนใน

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
............................................................... 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้  ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ทีมแกนน าแต่ละทีมหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ
ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ  การสังเกตและขั้นตอนการสะท้อนผล โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระท า และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ขั้นน า 
 1. ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง 
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์และบันทึกเสียง โดยขอให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงอย่างอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ขั้นสัมภาษณ์ 
 ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้ค าถาม จากค าถามการวิจัยเป็นหลักและจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้
สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มแกนน า 
ค าถามการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าการด าเนินการในขั้นตอน.มีปรากฏการณ์การปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นและอย่างไร 
2. ท่านคิดว่า ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านคิดว่า จากการด าเนินการส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับต่าง ๆ เป็น

อย่างไร 1) ระดับบุคคล 2) ระดับกลุ่มบุคคล 3) ระดับโรงเรียน 
4. ท่านคิดว่าการด าเนินการในขั้นตอนนี้เกิดองค์ความรู้อะไรบ้าง 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ผู้สัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าถูกต้องตามท่ีให้สัมภาษณ์
หรือไม่ หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้ถูกสัมภาษณ์/ปิดการสัมภาษณ์ 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับท่ี 3 
 

แบบประเมิน 
สภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

.......................................... 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินฉบับนี้ ใช้ส าหรับการประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านนาฝายนา
โพธิ์ทั้งก่อนและหลังการน าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ลงสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการน าแผนลงสู่การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพ่ือให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ทั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาใน 5 ระดับ คือ 
 ระดับ 5  มีสภาพการด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4  มีสภาพการด าเนินงานในระดับมาก 
 ระดับ 3  มีสภาพการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  มีสภาพการด าเนินงานในระดับน้อย 
 ระดับ 1  มีสภาพการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
 โดยเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 5 ระดับ จะแตกต่างกันไปตามสภาพตัวชี้วัดในแต่ละรายการ ดังมี
รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในตอนท้ายของแบบประเมินฉบับนี้ 
ก่อนการประเมิน ผู้ประเมินบันทึกข้อมูลดังนี้ 
 แบบประเมินนี้ใช้เมื่อ (       )  ก่อนน าแผนไปปฏิบัติ    (       ) หลังน าแผนไปปฏิบัติ 
 วันเดือนปีที่ประเมิน  วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ...............เวลา........................น. 
 ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................... ............ 
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1. ด้านคร ู

ที ่ รายการ 
ระดับการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

1 องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์      
2 ทักษะ/เทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์      
3 สามารถบูรณาการความรู้/ทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
     

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 
2. การจัดการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
ระดับการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

1 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน      
2 มีกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน      
3 ผู้เรียนและผู้สอนมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ

คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
     

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 
3.  นักเรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับการด าเนินงาน 
5 4 3 2 1 

1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้      
2 นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานแบบคิดสร้างสรรค์      

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................. ................................................................................ ...
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับท่ี 4 
 

แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนใน

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
............................................................... 

ค าชี้แจง 
 แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฉบับนี้ ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพ่ือบันทึก
ความก้าวหน้าของโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยให้มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น บันทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ 
และเอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ก่อนการประเมิน  ผู้ประเมินบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
 วันเดือนปี ที่บันทึก  วันที่............เดือน........................พ.ศ. ................. เวลา....................น. 
 ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................... .......................... 
บันทึกผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ..........................................................กิจกรรมที่.................................................  
ระยะเวลาด าเนินการ..........................................................ผูร้ับผิดชอบ.................................. ........... 
ส่วนที่ 2: บันทึกความก้าวหน้าของโครงการ 
 1) วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแบบที่ได้วางไว้หรือไม่ อย่างไร 
 ...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 2) ความก้าวหน้าของโครงการเป็นอย่างไร 
 ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 3) กิจกรรมเป็นอย่างไร 
 ............................................................................................................................. .................. 
......................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 4) มีผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 
 ......................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
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 5) สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างด าเนินการ 
  5.1 งบประมาณ ทัง้สิ้น...................................... บาท 
   1) ใช้ไปแล้ว......................................... บาท 
   2) คงเหลือ   ....................................... บาท 
  5.2 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
   1) เตรียมการแล้ว คิดเป็นร้อยละ....................... 
   2) ลงมือปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ.............................. 
 6) ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
..................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 
ข้อเสนอแนะโครงการ 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... .... 
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เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5 
 

แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนใน

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
............................................................... 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินโครงการฉบับนี้  ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพ่ือบันทึกผลการประเมินสภาพ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยให้มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงที่พบ
เห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น บันทึกการ
ด าเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งใช้วิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ก่อนการประเมิน ผู้ประเมินบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
 วันเดือนปี ที่บันทึก  วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .............. เวลา............................น. 
 ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................... .......... 
บันทึกผลการด าเนินงาน 
 ส่วนที่1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ......................................................................................................................  
ระยะเวลาด าเนินการ..................................................ผู้รับผดิชอบ........................... ..................... 
 ส่วนที่2: บันทึกผลการด าเนนิโครงการ 
 1) โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................................... .. 
 2) วิธีการและกิจกรรมของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ได้ด าเนินการครบถ้วนหรือไม่   
อย่างไร 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 3) ผลที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 4) ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ........................................ 
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 5) การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ) ในการน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ได้ผลเป็นอย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
.............................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 6) การปฏิบัติงานภายใต้บริบทของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการด าเนินการอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................................................................... ......... 
สรุปผลการประเมิน 
 จุดเด่นโครงการ 
........................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 จุดด้อยโครงการ 
......................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะโครงการ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................ . 
 สรุป 
........................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................................... ........................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ร่วมวิจัย 
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รายช่ือผู้ร่วมวิจัย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
1 นายสุนทร เจริญสุข 1/89 บ้านพวงเพชร 3 ซอย 8 ถนนกลางเมือง ต าบล

เมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
40000 เบอร์โทร 088-5719420 

2 นายสายัณห์ วันนา 141 ม.4 บ้านดอนดู่ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 40270 
เบอร์โทร 089-8636609 

3 นางมาลิษา วันนา 141 ม.4 บ้านดอนดู่ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 40270 
เบอร์โทร 089-8636609 

4 นายสรเทพ แมนเมือง 215 ม.10 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแกน่ 40270 เบอร์โทร 062-5469197 

5 นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 117 ม.2 ต าบลท่าพระ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 40270เบอร์โทร 094-2912294 

6 นายนัสกร มะลาศรี 160 ม.15 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40270เบอร์โทร 085-9249943 

7 นางนฤมล มาสภา 299 ม.4 ต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 40270 เบอร์โทร 087-4328236 

8 นางสาวอรทัย ทองตาแสง 117 ม.6 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 40270 เบอร์โทร 090-5826955 

9 นายอาทิตย์ บ้งงึ้ม 87 ม.8 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 40270 เบอร์โทร 062-9604871 

10 นางประหยัด ละทัยนิล 23 ม.5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 40270 เบอร์โทร 086-2263092 

11 นางสาวอภิญญา ธุนันทา 16 หมู่ 9 ถ.อุดร-หนองส าโรง บ้านบ่อน้ า ต.หมูม่น 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เบอร์โทร. 0951727374 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 มกราคม 2509 
สถานที่เกิด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/235 หมู่ 9 หมู่บ้านพิมานชล 2 ซ.27 ถนนรอบบึง 
 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2535 อาจารย์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 พ.ศ. 2547 ครูโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 
 พ.ศ. 2556 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 พ.ศ. 2560 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  วิทยาเขตมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตอีสาน 
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