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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั งนี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์เพือ (1) พัฒนา
รู ป แบบการสอนเพื อส่ ง เสริ ม ความสร้ างสรรค์ ข อง
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ปลาย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล (2) เปรี ยบเทียบความรู้ กระบวนการ
สร้ างสรรค์ ก่ อ นและหลัง การใช้ รู ป แบบการสอนเพื อ
ส่งเสริ มความสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (3) ศึกษาระดับ
ความสร้ างสรรค์ตามขันตอนของรู ปแบบการสอนเพือ
ส่งเสริ มความสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ย นมาตรฐานสากล และ (4)ศึก ษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอนด้ วยรู ปแบบ
การสอนเพื อส่ ง เสริ มความสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ชันมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
การวิ จัย นี เป็ นการวิ จัย ในลัก ษณะของการวิ จัย และ
พัฒนา (Research and Development: R&D) กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นนั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 6/1 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนราชินีบรู ณะจังหวัดนครปฐม
จํานวน 30 คน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

คือแบบทดสอบความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์ซึงผ่าน
การทดสอบความเชือมัน (reliability) ด้ วยค่าสัมประสิทธิU
อัลฟาของครอนบาช (Cronbach, Alpha coefficient)
มีค่าเท่ากับ 0.80 แบบประเมิ น ความสร้ างสรรค์
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนทีพัฒนาขึน
ทําการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS for Windows Version 11.5 สถิติทีใช้ ประกอบด้ วย
ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่ า ที แ บบไม่ อิ ส ระ (t-test for dependent) ทีระดับ
นัยสําคัญ .01 ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) รูปแบบการสอน
มีชือว่า “RNS Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) หลักการ
(2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
คือ ขันที 1 ค้ นหาความต้ องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้
ขันที 2 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ ขันที 3
ประเมินผลการเรี ยนรู้ (4) การวั ด และประเมิ น ผล
และ (5) เงื อนไขสํา คั ญ ในการนํา รู ป แบบไปใช้
ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนเท่ากับ 84.16/80.22
และเมือนํารูปแบบการสอนไปขยายผลพบว่านักเรี ยนมี
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ความรู้กระบวนการสร้ างสรรค์ หลังการใช้ รูปแบบการสอน
สูงกว่าก่อนใช้ รูปแบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 และมี ค วามสร้ างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง
2) ความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์ หลังการใช้ รูปแบบ
การสอนสูง กว่าก่ อนใช้ รู ปแบบอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 3) ความสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับสูง 4) ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอน
ด้ วยการใช้ รูปแบบการสอน อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบการสอน, ความสร้ างสรรค์

Abstract
The purposes of this research were (1) to
develop an instructional model to encourage
creativity for High School Students in a WorldClass Standard School, (2) to compare creative
procedural knowledge of students prior to and
after the implementation of the instructional
model, (3) to observe changes in levels of
creativity encouraged by the instructional model
stepwise, and (4) to examine opinion towards the
instructional model of high-school students in a
world-class standard school. This research was
a part of a research and development project.
Samples were 30 grade-12 students of
Rachineeburana school in Nakorn Pathom
province, and the researched were conducted
during their second semester of 2015 academic
year. Techniques applied in data collection
included Creative Procedural Knowledge Test
with reliability coefficient of 0.08 based on

Cronbach’s Alpha coefficient, Creativity Assessment
forms, and questionnaire for their opinion towards
the instructional model. Statistical analytic tools in
use were percentage, mean, standard deviation
and dependent t-test at significance level of 0.01,
and analysis were conducted using SPSS for
Windows, version 11.5. Results revealed the
following:
(1) the instructional model called “RNS
Model” consisted of five components, which were
(1) principle, (2) objective, (3) learning process
with 3 steps including Research for Needs (R),
Network for Learning (N), and Structure of Observed
Learning Outcome or SOLO Taxonomy for
Assessment (S), (4) assessment, and (5) major
criteria for the application of the model. The
efficiency of the instructional model was at the
level of 84.16/80.22, and after implementation,
levels of creative procedural knowledge among
samples were found to be higher with
significance level of 0.01, and their levels of
creativity were found to be at a high level with
0.01 significance level. (2) After implementation of
the instructional model, their levels of creativity
were found to be higher than they were before the
implementation. (3) Levels of their creativity were
found to be high. (4) Regarding their opinion
towards the instructional model, samples rated it
at a high level.
Keywords: Instructional Model, Creativity
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บทนํา
ความเปลี ยนแปลงของโลกและสภาพสัง คมที
เกิ ด ขึ นอย่ า งรวดเร็ ว ทังด้ านวิ ท ยาการ เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่า ง ๆ ผนวกกับ การติ ด ต่ อ สื อสารอย่ า งไร้ พรมแดน
ส่ ง ผลให้ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค นี ต้ องมี
ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิตหลายประการ
ทังยังมีการติดต่อสือสารถึงกันมากขึน มีความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิภารกิจและแก้ ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ข้ อมูล
ข่าวสารจํานวนมากทีหลังไหลถึงกัน ทําให้ คนต้ องคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ มีการตัดสินใจทีรวดเร็ ว เพือให้ ทนั
กับ เหตุก ารณ์ ใ นสัง คมที มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ นมากขึน
ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้ องมี การติดต่อสือสารกันใน
การปฏิบตั ิภารกิจและแก้ ปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกันมากขึน
ขณะเดี ยวกันสังคมโลกก็ มีก ารแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ
การค้ า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ทําให้ แต่ละ
ประเทศได้ มี ก ารเตรี ย มคนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ทัก ษะและ
ความสามารถในการปรั บ ตัว เพื อให้ มี คุ ณ ลัก ษณะ
สําคัญในการดํารงชี วิตในโลกยุคใหม่ได้ อย่างรู้ เท่าทัน
มีสนั ติ มีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีเหมาะสมเพียงพอ
จึงเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีทําให้ หลายประเทศต้ องมี
การปฏิ รูป ในทุก ด้ า น รวมทังด้ า นการศึก ษาซึงเป็ นที
ยอมรับว่าเป็ นการพัฒนามนุษย์ ซึงการพัฒนามนุษย์ใน
ฐานะทีเป็ นมนุษย์ กับการพัฒนามนุษย์ในฐานะทีเป็ น
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ มี ค วามหมายต่อ การศึก ษา เพราะ
การศึกษาเป็ นกระบวนการในการพัฒนาคน ซึงจะทําให้
คนเป็ นคนดี มีค วามสุข และเป็ นทรั พยากรมนุษ ย์ ที มี
คุณภาพ การพัฒนาคนก็คือการศึกษา คนทีมีการศึกษา
คือคนทีดําเนินชีวิตด้ วยปั ญญา เป็ นอยูด่ ้ วยความไม่ประมาท
พัฒนาชีวิตของตนจนลุถึงประโยชน์ทีเป็ นจุดหมายของ
ชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ์, 2552, หน้ า 115) จึงทําให้
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การศึกษาในประเทศไทยให้ ความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาเพือพัฒนาคน ให้ ดํารง
อยูใ่ นสภาพสังคมทีเปลียนไปอย่างมีความสุข
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือให้ สอดคล้ องกับ
สภาพสั ง คมปั จจุ บั น สํา นั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขันพื นฐาน (2555, หน้ า 12) ได้ กํ า หนด
น โ ย บ า ย ใ ห้ มี ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล(World - Class Standard School)
เพือเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาทีใช้ เป็ นยุทธศาสตร์
ในการขับเคลือนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา
ให้ มีคุณภาพมาตรฐานเทีย บเท่าสากล ตังแต่ปี พ.ศ.
2551 เพื อให้ ผ้ ูเ รี ย นมี ศัก ยภาพและความสามารถ
ทั ด เที ย มกั บ ผู้ เรี ยนนานาประเทศ มีการผลักดันให้ มี
การปรับเปลียนหลักสูตรและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพือเพิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้ พร้ อมสําหรับ
การแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่งเสริ ม
ผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ธรรมบนพืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่
กั บ ความเป็ นสากล รั ก ความเป็ นไทย มีทกั ษะใน
การคิด มีทกั ษะในการแก้ ปัญหา มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยี
มีความสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการสือสาร และมี
ทักษะชีวิต สามารถทํางานร่ วมกับผู้อืนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื นในสัง คมโลกได้ อ ย่า งสัน ติ ในระดับ ที ไม่ตํ ากว่ า
นักเรี ยนของนานาอารยประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยังยืน เป็ นการเพิมขีดความสามารถให้ คน
ไทยก้ าวทันต่อความเปลียนแปลงและความก้ าวหน้ า
ของโลกมีศกั ยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก จากการติดตามผล
การดําเนินการโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผู้วิจยั
ได้ สมั ภาษณ์ ผ้ ูอํานวยการ ครู นักเรี ยน และผู้ปกครอง
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เพือติดตามการจัดการ
เรี ย นการสอนของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ผลการ
สัมภาษณ์ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
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มาตรฐานสากล มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อพัฒ นาผู้เ รี ย นสู่
มาตรฐานสากลและมี ทัก ษะและความรู้ พื นฐานที
จํา เป็ นในการดํา รงชี วิ ต ในยุคศตวรรษที 21 โดยมี
องค์ ป ระกอบหลัก ๆ ดั ง นี 1) การรู้ จั ก ผู้ เรี ย นเป็ น
รายบุคคลเพือจัดการเรี ยนการสอนทีจะส่งเสริ มด้ านพหุ
ปั ญญาของผู้เรี ยน 2) การเรี ยนด้ วยการปฏิบตั ิหรื อลง
มือทํา เน้ นฝึ กทักษะเพือนําไปสูส่ มั มาชีพ 3) การพัฒนา
ผู้เรี ยนผ่านการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง 4) จัดรู ปแบบ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพือส่งเสริ มทักษะที
พึงประสงค์ การอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น และ
สามารถสรุ ปองค์ความรู้ ได้ ดวั ยตนเองและ 5) พัฒนา
ผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อืนและการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ผลการสัม ภาษณ์ ยัง พบว่ า หลัง จากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีต้ องการยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้ านความสร้ างสรรค์
เนืองจากหลังจากผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แล้ ว
คุณลักษณะการสร้ างสรรค์สิงใหม่ ๆ ให้ กบั ตนเองและ
สังคมยังไม่อยู่ในระดับทีพึงพอใจ สอดคล้ องกับผลการ
สัมภาษณ์ ครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยนทีกล่าวว่าผู้เรี ยนยังไม่
สามารถพัฒนาความสามารถด้ านความสร้ างสรรค์ให้
เกิดขึนในระยะเวลาทีกําหนดได้ ควรมีการจัดการเรี ยน
การสอนเพือพัฒนาความสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนเพิมขึน
ซึงลักษณะดังกล่าวครูและผู้เรี ยน รวมทังผู้ปกครองต่าง
เห็นสอดคล้ องกันว่าโรงเรี ยนควรจัดการพัฒนาความ
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนให้ เกิดขึน จึงเป็ นหน้ าทีของทุก
ฝ่ ายควรร่ วมกันศึกษาพัฒนาส่งเสริ ม เนืองจากความ
สร้ างสรรค์นบั ว่ามีความสําคัญกับการดํารงชีวิตในโลก
ปั จจุบนั และอนาคตทีมีความหลากหลาย ทุกคนควรมี
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ การคิดแก้ ปัญหาอย่าง
เต็มศักยภาพ การศึกษาความสร้ างสรรค์ได้ รับความ

สน ใจ อย่ า งต่ อ เ นื อง และ เป็ นรู ป ธร รม โดยในปี
2001 นักการศึกษา คือ Lorin Anderson และ David
Krathwohl (2001, p. 309) ได้ ร่ ว มกั น ปรั บ ขั นของ
การเรี ยนรู้ ของ Bloom ขึนมาใหม่ เรี ยกว่า Bloom’s
Taxonamy Revised โดยปรั บปรุ งแนวคิดการแบ่ง
ประเภทการเรี ยนรู้ ทางปั ญญา 6 ขัน (Cognitive
Processes) ประกอบด้ วย จํา (Remembering) เข้ าใจ
(Understanding) ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) วิเคราะห์
(Analyzing) ประเมิน (Evaluating) และสร้ างสรรค์
(Creating) ซึ งเป็ นขั นสู ง สุ ด ของกระบวนการทาง
ปั ญญา และนําไปสูก่ ารผลิตและสร้ างสรรค์สงใหม่
ิ ได้
การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ยนมี ค วาม
สร้ างสรรค์ สร้ างผลผลิตทีสร้ างสรรค์ มีมูลค่า เป็ นสิง
แปลกใหม่และผู้คนให้ การยอมรับอันเป็ นผลมาจากการ
ใช้ ศัก ยภาพทีมี อยู่ในตัว อย่า งเต็ม ทีในการแก้ ปัญ หา
และผลิตงานในเชิงสร้ างสรรค์ สอดคล้ องกับความคิด
ของ Parnes (1992, pp. 189-194) ทีกล่าวว่า ความสร้ างสรรค์
เป็ นพฤติ ก รรมที ฝึ กฝนและเรี ยนรู้ ได้ การพั ฒ นา
พฤติกรรมความสร้ างสรรค์เน้ นการแก้ ปัญหา ต้ องมีการ
ฝึ กฝน จั ด ให้ มี ก ารเรี ยนรู้ จากตั ว อย่ า งและใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนี Runco (2007) ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ความสร้ างสรรค์ ทอแรนซ์ มหาวิทยาลัยจอร์ เจี ย
ค้ นพบจากงานวิจยั ว่าคมองเห็นทังปั ญหาและทางออก
คือคนทีมีความสร้ างสรรค์ ซึงจะเป็ นบุคคลทีสามารถ
มองเห็นปั ญหาและค้ นพบแนวทางหรื อวิธีการในการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งเฉลีย วฉลาด ทังด้ า นการวางแผน
(Planning) การผลิต (Generating) และการสร้ างผลิตผล
(Produing) จากการศึกษาข้ อมูลและข้ อค้ นพบดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะพัฒนารู ปแบบการสอนเพือส่งเสริ ม
ความสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โรงเรี ย นมาตรฐานสากล ให้ เ กิ ด อย่ า งต่ อ เนื องเพื อ
พัฒนาความสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. พัฒ นารู ป แบบการสอนเพื อส่ ง เสริ ม ความ
สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. เปรี ย บเที ย บความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์
ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการสอนเพือส่งเสริ มความ
สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3. ศึกษาระดับความสร้ างสรรค์ตามขันตอนของ
รู ป แบบการสอนเพื อส่ ง เสริ ม ความสร้ างสรรค์ ข อง
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอน
ด้ วยรู ปแบบการสอนเพือส่งเสริ มความสร้ างสรรค์ของ
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีวิธีดําเนินการวิจยั ในลักษณะของ
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) ประกอบด้ วย 4 ขันตอน คือ ขันที 1 ศึกษาและ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พื นฐาน (Analysis : A) ขันที 2
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D&D) ขันที 3 ทดลองใช้ รูปแบบ (Implementation : I)
และขันที 4 ประเมินผล (Evaluation: E) และขยายผล
รู ปแบบ ประชากร เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรี ย นมาตรฐานสากล ปี การศึก ษา 2558
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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จัง หวัด สุพ รรณบุรี และจัง หวัด นครปฐม จํ า นวน 15
โรงเรี ยน กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
6/1 โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ได้ มาจากการสุ่ม
แบบหลายขันตอน (Multistage Random Sampling)
ขันตอนที 1 สุ่มจังหวัดด้ วยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple
Random Sampling)ได้ จังหวัดนครปฐม ขันตอนที 2
สุม่ โรงเรี ยนด้ วยวิธีสมุ่ อย่างง่ายได้ โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ
ขันตอนที 3 สุม่ ระดับชันด้ วยวิธีสมุ่ อย่างง่าย ได้ นกั เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 และขันที 4 สุม่ ห้ องเรี ยนด้ วยวิธี
สุม่ อย่างง่ายได้ ห้อง ม.6/1 ซึงมีจํานวนนักเรี ยน 30 คน
และมีแบบแผนการวิจยั เป็ นแบบการทดลองขันพืนฐาน
(Pre-Experimental Design)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองนํารู ปแบบการสอน ไป
ทดลองใช้ ในสภาพจริ งโดยการดํ า เนิ น การจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทีพัฒนา
ตามลําดับขันของรู ปแบบการสอนทีกํ าหนดไว้ มีการ
ประเมิ น ความสร้ างสรรค์ ในระหว่างการใช้ รูปแบบ
การสอน ของนักเรี ยนทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีผู้วิจยั พัฒนา
ขึน นอกจากนีมีการเปรี ยบเทียบความรู้ กระบวนการ
สร้ างสรรค์ วิชา การศึกษาเพือการสร้ างสรรค์ หน่วยที 4
การพัฒนาความสร้ างสรรค์ ก่อนกับหลังการใช้ รูปแบบ
การสอน ของนัก เรี ย น มี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น
เกียวกับการใช้ รูปแบบการสอน ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ระยะเวลาทีใช้
ในการวิจยั ครังนี ใช้ เวลาในการทดลองในภาคเรี ยนที 2
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ปี การศึกษา 2558 เป็ นเวลา 20 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัวโมง
จํานวน 40 ชัวโมง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ความสร้ างสรรค์ และความคิ ดเห็ น
ของนั ก เรี ยนวิ เ คราะห์ ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลีย
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ความรู้ กระบวนการ
สร้ างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ ค่าทีแบบไม่อิสระ
(t-test for dependent)

ผลการวิจัย
1. รู ปแบบการสอนเพือส่งเสริ มความสร้ างสรรค์
ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล มีชือว่า “RNS Model” มี 5 องค์ประกอบ
ได้ แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผล
เงื อนไขสํา คัญ ในการนํ า รู ป แบบการสอนไปใช้ และ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ทีมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู้
3 ขัน ขันที 1 การค้ นหาความต้ องการจําเป็ นในการ
เรี ยนรู้ (Research for needs : R) เป็ นการกํา หนด
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ ทีได้ จากการวิเคราะห์หลักสูตร
ประกอบด้ วย 1) การวางแผนการเรี ยนรู้ (Planning)
ผู้เ รี ย นจะเป็ นผู้กํ าหนดจุด หมายในการเรี ย นรู้ กรอบ
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยการวิเคราะห์
หลักสูตร มีการระบุความรู้และการปฏิบตั ิ ข้ อมูลทีได้ ใน
ขันนี ต้ องมี ค วามชัด เจนในเรื องของจดมุ่ง หมายและ
ระดับ คุณ ภาพของการเรี ยนรู้ โดยที จุดมุ่ง หมายการ
เรี ยนรู้ จะถูกระบุไว้ ว่า ผู้เรี ยนต้ องการเรี ยนรู้ อะไร และ
หรื อ สามารถทีจะทําอะไรได้ ตามแนวคิดการจํ าแนก
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ด้าน cognitive domain ของ
Bloom’s Revised Taxonomy เพือเป็ นแนวทางในการ
กํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการเรี ย นรู้ เพื อพัฒ นาความ
สร้ างสรรค์ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง 2) การออกแบบการ

เรี ยนรู้ (Designing) ผู้เรี ยนออกแบบการเรี ยนรู้ และระบุ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นค่าระดับตาม
โครงสร้ างการสัง เกตผลการเรี ย นรู้ (Structure of
Observed Learning Outcoms : SOLO Taxonomy)
ขันที 2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์
(Network for Learning : N) เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย 1) การเรี ยนรู้
อย่างสร้ างสรรค์ (Creative Learning) ผู้เรี ยนมีทางเลือกใน
การปฏิบัติการแสดงออกและการสือสาร การพัฒนา
ระบบผู้นํา การแสวงหาและใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ใช้ วิธีการ
ต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนได้ รับ การสนับสนุนให้ ทํ า
กิ จ กรรมกลุ่ม มี ก ารแลกเปลียนความคิ ด เห็ น มี ก าร
อภิปรายกับกลุม่ เพือนภายใต้ บรรยากาศทีสนับสนุนซึง
กันและกัน 2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มี ก ารวิ พ ากษ์ แ ละสรุ ป ความรู้ ที ได้ นัก เรี ย นอธิ บ าย
แนวคิดสรุ ปความรู้ และประเด็นทีได้ จากการศึกษา ใช้
วิ ธี ก ารแบบร่ ว มมื อ กัน ด้ ว ยการ (1) กํ า หนดความรู้ ที
สอดคล้ องกับเป้าหมาย (2) มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ เกิด
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ แบบเป็ นกลุ่ม ทําให้ เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิ ดนวัตกรรม
และ (3) ความรู้ ทีได้ จากกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้
นํ า ไปเผยแพร่ แ ละแลกเปลี ยนหมุ น เวี ย นใช้ พร้ อม
ยกระดั บ ต่ อ ไป (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2548, หน้ า 22)
ขันที 3 การประเมินผลการเรี ยนรู้ (Structure of Observed
Learning Outcome: SOLO Taxonomy for Assessment:S)
เป็ นการกําหนดระดับคุณภาพของผลการเรี ยนรู้ โดยใช้
แนวคิดของ Biggs’s3P Model เป็ นแนวทางในการ
เขียนระดับคุณภาพ ด้ วย SOLO Taxonomy เพือการ
ประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนด้ วยตัวนักเรี ยน ประเมิน
ระหว่ า งครู กับ นัก เรี ย น นัก เรี ย นเป็ นผู้ตังเกณฑ์ ก าร
ประเมินเพือตรวจสอบว่า ได้ ไปถึงจุดมุ่งหมายทีตังไว้
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หรื อไม่โดย มี ค รู เ ป็ นผู้ ช่ ว ยเหลื อ ประกอบด้ วย 1)
การประเมินการเรี ยนรู้ (Assessment) โดยการประเมิน
ความก้ าวหน้ าตามขันตอนของรู ปแบบการสอน 2) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ (Evaluation ) โดยการประเมิน
การบรรลุจดุ หมายของการศึกษา ของผู้เรี ยน ผลการหา
ประสิท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนเพื อส่งเสริ มความ
สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ คา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เท่ากับ
84.16 / 80.22 หลังการทดลองใช้ รูปแบบการสอนกับ
กลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั แก้ ไขและปรับปรุ งรู ปแบบการสอน
ให้ สมบูรณ์ ขึน เมือนําไปขยายผลพบว่าค่าเฉลียของ
คะแนนความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์หลังการเรี ยนรู้
สูง กว่ า ก่ อ นการเรี ย นรู้ และพบว่ า มี ค ะแนนความ
สร้ างสรรค์ในระดับสูง
2. ผลการเปรี ยบเที ย บความรู้ กระบวนการ
สร้ างสรรค์ วิชาการศึกษาเพือการสร้ างสรรค์ก่อนและ
หลังการใช้ รูปแบบการสอน เพือส่งเสริ มความสร้ างสรรค์
ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลพบว่าความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์
วิชาการศึกษาเพือการสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนก่อนและ
หลังการใช้ รูปแบบการสอน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าเฉลียของคะแนนความรู้
กระบวนการสร้ างสรรค์หลังการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการ
เรี ยนรู้
3. ผลการศึกษาความสร้ างสรรค์ตามขันตอนของ
รู ปแบบการสอน เพื อส่งเสริ ม ความสร้ างสรรค์ ของ
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ลา ย โร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล ซึงผู้วิจยั ประเมินความสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนตามขันตอนของรูปแบบการสอน จากภาระงาน
การนําเสนอและประเมินตนเอง และโครงงานจากการ
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ปฏิบตั ิกิจกรรมความสร้ างสรรค์ ตามแบบประเมินและ
ให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ ผลการประเมิน
ความสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจํานวน 30 คน พบว่ามี
คะแนนความสร้ างสรรค์ในระดับสูง
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบการสอน เพือ
ส่งเสริ มความสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ย นมาตรฐานสากลนัก เรี ย นมีค วาม
คิดเห็นต่อการสอนด้ วยรูปแบบการสอนในระดับมาก

อภิปรายผล
1. รู ปแบบการสอนเพือส่งเสริ มความสร้ างสรรค์
ของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือมี
ประสิทธิภาพ 84.16/80.22 เนืองจากผู้วิจยั นําหลักการ
แนวคิด และทฤษฏี ทีเกี ยวข้ อง แล้ วนํ ามาสัง เคราะห์
พัฒนาเป็ นรู ปแบบการสอน เพือส่งเสริ มความสร้ างสรรค์
ของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล มี กระบวนการหาประสิท ธิ ภ าพของ
รู ปแบบการสอน ก่อนทีจะนําไปทดลองใช้ จริ งโดยผ่าน
การประเมิ น จากผู้ เชี ยวชาญ ในด้ านการประเมิ น
คุ ณ ภาพด้ านความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา (Content
Validity) ของรู ป แบบการสอน เพื อส่ง เสริ ม ความ
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลทัง พบว่ารู ปแบบการสอนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนียังได้ มีการประเมินความ
เหมาะสมของเครื องมือประกอบการใช้ รูปแบบการสอน
ได้ แก่ค่มู ือการใช้ รูปแบบการสอน และแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ผลการประเมิ น พบว่ า คุ ณ ภาพด้ านความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)ของคู่มือการใช้
รู ปแบบการ ผู้เชียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ใน
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ระดับ ดี ม าก ส่ว นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ผลประเมิ น
คุ ณ ภาพด้ านความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา (Content
Validity) ผู้เชียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดี ม าก เมื อนํ า รู ป แบบการสอนไปทดลองภาคสนาม
พบ ว่ า มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ต า มเ ก ณฑ์ 80/80 คื อ มี
ประสิทธิภาพ 80.07/80.00 และเมือนําไปทดลองใช้ จริ ง
พบว่ามีประสิทธิภาพ 84.16/80.22 และนําไปขยายผล
พบว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ 80.00 / 80.08
2. การเปรี ย บเที ย บความรู้ ก่อ นและหลังการใช้
รู ป แบบการสอนเพื อส่ ง เสริ ม ความสร้ างสรรค์ ข อง
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ลา ย โร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล พบว่าความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์
ในรายวิชาการศึกษาเพือการสร้ างสรรค์ก่อนและหลัง
เรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ทังนีเป็ นเพราะผู้วิจัยได้ พัฒนารู ปแบบการสอน ให้
สอดคล้ องกับกระบวนการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (The
Constructivist Learning Model ; CLM) จากแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ซึงเน้ นความสําคัญของผู้เรี ยน
ในฐานะทีจะต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุหรื อปรากฏการณ์
โดยการสังเกต การวัด หรื อประมาณการ การตีความ
หรื อการกระทํา เพือให้ เกิดความเข้ าใจต่อสิงเหล่านัน
ผู้ เรี ย นเป็ นผู้ สร้ างความคิ ด รวบยอดและแนวทาง
แก้ ปั ญ หาของตนเอง จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ม ทฤษฎี นี เห็ น
คุ ณ ค่ า ของความคิ ด ริ เริ มและความเป็ นอิ ส ระใน
ความคิดของผู้เรี ยน (Wilson, 1996) มีการจัดสิงแวดล้ อม
และกิ จกรรมทีคล้ ายคลึงกับชี วิตจริ งทําให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู้ อย่างมีความหมายและประสบความสําเร็ จ
ในการศึกษาด้ วยตนเอง ซึงการเรี ยนการสอนดังกล่าวนี
สอดคล้ องกับ Biggs 3 P Model (Biggs, 1999) ที
คํานึงถึง บริ บทของการสอนและปั จจัยเกียวกับผู้เรี ยน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีเหมาะสมเพือการเรี ยนรู้ ทีลุ่มลึก

ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน (Cooperative
Learning ,Collaborative Learning) การเรี ยนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem Base Learning) การเรี ยนรู้
แบบโครงงาน (Project Base Learning) การเรี ยนรู้
โดยใช้ วิจยั เป็ นฐาน(Research Base Learning) ผล
การเรี ยนรู้แนวคิดการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของออ
สบอร์ น (Osborn, 1963) ซึงประกอบด้ วย แนวคิด
กระบวนการวิจยั (สุเทพ อ่วมเจริ ญ, 2555, หน้ า 18;
รุจิราพร รามศิริ, 2556, หน้ า 110-122; พิจิตรา ทีสกุ ะ,
2556, หน้ า 135-147) ประกอบด้ วย (1) ตระหนักในปั ญหา
(2) ค้ นพบปั ญหา (3) ค้ นคว้ าหาคําตอบ (4) รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล (5) สรุ ปและนําเสนอผล (6) ผล
ประเมินผล แนวคิดรูปแบบการเรี ยนรู้ทีเป็ นสากล (Hall,
Rose & Meyer, 2012) ประกอบด้ วย (1) นําเสนอ
ข้ อมู ล อย่ า งหลากหลายวิธี (Recognition Network)
(2) ปฏิ บั ติ แ ละการแสดงออกอย่ า งหลากหลาย
(Strategic Network) (3) การส่ ง เสริ มการมีสว่ นร่ วม
(Affective Network) นอกจากนียังได้ ใช้ แนวคิดของ
Bloom’s Taxonamy Revised ตามการกํา หนด
จุดมุง่ หมายการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของ Bloom 4 ระดับ
ตรงกับระดับการนําไปใช้ (Applying) การวิเคราะห์
(Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และระดับ
สร้ างสรรค์ (Creating) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ และการนํา มาใช้ ในการสร้ างรู ปแบบการสอน
จึงทําให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนสูงขึนกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ความสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย น จากการวิ จัย
พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสร้ างสรรค์ในระดับสูง มี
ระดั บ คะแนนความสามารถในการพั ฒ นาความ
สร้ างสรรค์ เป็ นดังนี ค่าระดับ 2 พอใช้ จํานวน 2 คน
ระดับ 3 ดี จํานวน 15 คน และระดับ 4 ดีมาก จํานวน
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13 คน ตามลําดับ มีการประเมินใน 3 ประเด็น ได้ แก่
การวางแผน (Planning) การผลิต (Generating)
และการสร้ างผลิตผล (Producing) ประกอบด้ วยการ
ประเมินจาก 1) ภาระงาน 2) การนําเสนอและประเมิน
ตนเอง และ 3) การประเมินโครงงานจากการปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการขันตอนของรู ปแบบ ทีประกอบด้ วย
(1) R : Research for needs (2) N : Network for
learning (3) S: Structure of Observed Learning
Outcome: SOLO Taxonomy for Assessment: S)
จากผลการใช้ รูปแบบการสอน พบว่านักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสร้ างสรรค์อยู่ในระดับสูง เนืองจากใน
ขันตอนของการพัฒนารู ปแบบการสอน ผู้วิจยั ได้ ศึกษา
หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที สามารถพั ฒ นาความ
สร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิงในขันเรี ยนรู้ N
: Network for learning ซึ ง ถื อ ว่ า เ ป็ นขั น ที มี
ความสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผู้วิจัย
ได้ นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีสามารถพัฒนาความ
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนมาใช้ ในขันนี ได้ แก่ แนวคิดการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Osborn, 1963; ปฤณัต
นัจนฤตย์, 2554, หน้ า 122-134) แนวคิด Biggs 3P
Model (Biggs, 2003) แนวคิดกระบวนการวิจยั (สุเทพ
อ่วมเจริ ญ, 2553, หน้ า 12) แนวคิดรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที
เป็ นสากล แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที เป็ นระบบ
(Knowledge Management) ประกอบด้ วยส่วนที 1
ทิศทางของการจัดการความรู้ ทีสอดคล้ องกับเป้าหมาย
ส่วนที 2 เป็ นส่วนของการแลกเปลียนเรี ยนรู้ (share
and learn) เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ แบบเป็ นทีม
ทําให้ เกิ ดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และ
เกิ ด นวั ต กรรมและส่ ว นที 3 เป็ นความรู้ ทีได้ จาก
กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ซึงอาจเก็บส่วน นีด้ วย
วิธีตา่ ง ๆ เช่น ICT เป็ นการสกัดความรู้ ทีซ่อนเร้ นให้ เป็ น
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ความรู้ ทีเด่นชัด นํา ไปเผยแพร่ แ ละแลกเปลี ยน
หมุนเวียนใช้ พร้ อมยกระดับต่อไป ซึงทุกรู ปแบบการ
สอนมีงานวิจยั สนับสนุนว่าสามารถทําให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนา
ทั ก ษ ะ ที จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ เกิ ด ความสร้ างสรรค์ ไ ด้ ทํ า ให้
ผู้เรี ยนมีความมันใจและกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ส่งผล
ให้ คะแนนเฉลียความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับสูง
4. ความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ การเรี ย นการสอนด้ วย
รู ปแบบการสอน เพื อส่งเสริ ม ความสร้ างสรรค์ ของ
นั ก เ รี ย น ชั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ลา ย โร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลพบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ใน
ภาพรวมในระดับมาก ( X =4.49, S.D. = 0.58)
เนื องจาก ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยทีเกียวข้ องเพือนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การพัฒนารู ปแบบการสอน ซึงรู ปแบบการสอนมีหลาย
รู ป แบบ ต้ องเลื อ กให้ เหมาะสมกั บ ผลการเรี ยนรู้
ลั ก ษณะของเนื อหาวิ ช า ความพร้ อมของผู้ เรี ยน
สภาพแวดล้ อม สือการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดของ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนที เป็ นสากล (universal
design for learning: UDL) ซึงออกแบบการเรี ยน
สําหรับผู้เรี ยนทุกคนมาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอน ดังที Hall, Rose and Meyer (2012) กล่าวว่า
การออกแบบการเรี ยนรู้ ทีเป็ นสากล เป็ นวิธีการ
ออกแบบหลักสูตรอันประกอบไปด้ วย เป้าหมาย สือ
การสอน วิธีสอนและการประเมินผล โดยมีความเชือว่า
ในแต่ละชันเรี ยนนักเรี ยนจะมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ซึงมีจุดเด่นและจุดด้ อยทีแตกต่างกันออกไป
ดังนันการออกแบบหลักสูตรจึงเป็ นไปเพือจัดการเรี ยน
การสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการเฉพาะของ
นักเรี ยน ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ รับการสอน มีสว่ นร่ วมและมี
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาปกติ
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ดังนันการใช้ UDL ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
การเรี ยนรู้ ด้ วยการวิจัย การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
การเรี ยนรู้แบบ cooperative และ collaborative ทําให้
ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจทําให้ นกั เรี ยนมีความสุขในการ
เรี ย น และสามารถพัฒ นาความสร้ างสรรค์ ไ ด้ ตาม
เป้ าหมายที นัก เรี ย นต้ อ งการได้ นัก เรี ย นจึ ง มี ค วาม
คิดเห็นต่อการเรี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบการสอน ใน
ระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื8อนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่าการนํารู ปแบบการสอนนีไป
ใช้ ทําให้ นกั เรี ยนมีความรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์สงู ขึน
และมี ค วามสร้ างสรรค์ ใ นระดั บ สู ง เมื อพิ จ ารณา
นั ก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คลพบว่ า นั ก เรี ยนมี ค วามรู้
กระบวนการสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกคน
และมีความสร้ างสรรค์ระดับสูงมาก สูง และปานกลาง

ไม่มี ผ ลความสร้ างสรรค์ ใ นระดับ ตํ า ดัง นันครู ผ้ ูส อน
สามารถรู ปแบบการสอนนีสามารถนําไปใช้ กบั นักเรี ยน
เพือพัฒนาความสร้ างสรรค์ได้ ทุกกลุ่ม และในขันการ
จัด การเรี ย นการสอนผู้ส อนสามารถใช้ วิ ธี ก ารสอนที
หลากหลายตามความ ต้ องการของนั ก เรี ยน ที
นอกเหนือจากทีกําหนดไว้
ข้ อเสนอแนะเพื8อการวิจัยครัง< ต่ อไป
ควรทําการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการสอนเพื อ
ส่ง เสริ ม ความสร้ างสรรค์ ใ ห้ กับ นัก เรี ย นที ไม่ ไ ด้ ร่ ว ม
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เพือศึก ษาผลการ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีระดับความสร้ างสรรค์เพิมขึน และ
ควรมี ก ารวิ จัย ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบการสอนเพื อ
ส่ ง เสริ มความสร้ างสรรค์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ยนในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื อพั ฒ นาลั ก ษณะความ
สร้ างสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ขึนในตัวนัก เรี ย น ซึงเป็ นพื นฐานที
สําคัญต่อไปในระดับทีสูงขึน
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