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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้าน
เทคนิควิธีสอนและรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ด้าน
ทักษะวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ านวน 150 คน โรงเรียนชุมแพศึกษา จ านวน 50 คน โรงเรียนบ้านไผ่ จ านวน 60 คน โรงเรียนพล 
จ านวน 90 คน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) จ านวน 15 คน รวมทั้งหมดจ านวน 365 คน จ านวน 5 โรงเรียน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. หลังการฝึกอบรมด้วยวิธีการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครูผู้สอนทั้ง 5 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
80% ได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ  
ตามธรรมชาติวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น PBL, BBL, RBL, STEM Education, PPPs, วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ STAD, 
การสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกบั ยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สรุปโดยภาพรวม ครูสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09)  
ส่วนด้านการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในช้ันเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.98)  
  2. มาตรฐานความรู้ด้านทักษะวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (�̅� = 4.02) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรูปแบบวิธีสอนค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.07) ส่วนการ
เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะการพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.80)  
 สรุปผลกระทบจากโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิธีสอนด้านความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ 
ในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน ส่วนสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ที่เป็นวิทยากร ได้คู่มือเพื่อพัฒนาครูด้าน
รูปแบบวิธีสอน เกิดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ : เทคนิควิธีการสอน ,ความคิดสร้างสรรค์ ,สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  

 
______________________________________________________________________________________ 
1รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาตร์/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรหมาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 
2 คณบดคีณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาตร์/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกจิกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมธุรกิจ 
4 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาตร์ วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 

93 

Abstract 
 This participatory action research aimed to develop technical teaching methods and teaching 
styles for the development of creative thinking of instructional learners and to enhance their knowledge of 
methodological skills of teachers for developing of create ideas learners. The purposive sampling were 
teachers of Muangphonpittayakom School, 150 people, Chumphaesuksa School, 60 people, Ban Phai School 
60 people, Phon School, 40 people and Thairathwittaya 84 School (Ban Samran Piafan), 15 people, totaling 
365 people, totaling 5 schools, collected by using questionnaire , observation, and interview form. The 
statistics used to examine the data were percentage, mean, standard deviation, and qualitative data analysis 
by descriptive analysis. 
 The research results were found that: 
  1. After the participatory training, 80% of the teachers of the five schools in the purposive 
group trained, the teaching methods for the development of creative thinking in many ways, Following the 
nature and content of the subjects such as teaching methods PBL, BBL, RBL, STEM Education, PPPs, Project 
Based Learning, STAD, Synectics to be in line with the 21st era. To improve the quality of the learners to 
have quality creative thinking was at a high level (�̅�  = 4.09) and the how to write report of classroom 
research was at the lowest level (�̅� = 3.98). 
  2. The standard of technical teaching methods and teaching styles for the development of 
creative thinking of learners and to enhance their knowledge of methodological skills of teachers for 
developing of learners was at a high level (�̅� = 4.02) as a whole Integrated learning management design, 
teaching method model was at a high level (�̅� = 4.07) classroom research report writing in the next 
development phase was at the lowest level (�̅� = 3.80). 
 The impact of the project training of the U-School Mentoring of the Ministry of Higher Education, 
Science, Research and Innovation can make the innovation on teaching methods in the academy that will 
affected the creative thinking students encouragement. The guidelines to develop teachers in teaching 
methods, research and academic works that can be utilized for the real benefit of improving the quality of 
education in educational institutions. 
 
Keywords: teaching methods, Creative Thinking, U-School Mentoring  
 
บทน า  
 จากข้ อก าหนด  (TOR 2563 )  ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดแนวทางโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่ เลี้ยงในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่ลี้ยง ปี 2563 แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน รวมถึงการ
วิเคราะห์แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 2) ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่

สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4) ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคนให้น าประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย มีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง ในข้อก าหนด (TOR 2563) มีเป้าหมายกิจกรรม 
คือ กิจกรรมหลักด้านพัฒนาครู สู่ผู้เรียน เน้นการพัฒนาครู 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต
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และด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีกิจกรรมที่บัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สนใจโครงการที่จะ
ด าเนินการ คือ กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ โดยใช้รูปแบบการประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบวิธีสอนพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนของครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นและเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดขอนแก่น 
 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย พบว่าครูผู้สอนขาดทักษะ 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนและเทคนิควิธีสอนเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น วิธีสอน
แบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการ การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
เวิลด์ไวด์เว็บ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์  และ
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เป็นต้น 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการ
พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องรูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนให้บรรลุผลในการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา จนเกิดผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดีในอนาคต โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยใช้กระบวนการ 
PAOR ตามแนวคิดของ เคมมิสและแมกทากาท (Kemmis 
& Mc Taggart, 1990) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้
เล็งเห็นคุณค่าของการลงพื้นที่จริงทั้ง 5 โรงเรียน ต้องการจะ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค์ ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อน ามาพัฒนาครูผู้สอนด้านวิธีการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อันจะเกิดคุณูปการ
ต่อวงการการศึกษาของชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิควิธีสอนและ
รูปแบบการสอนเพื่อส่ง เสริม ให้ผู้ เ รี ยนเกิ ดความคิด
สร้างสรรค์ 
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้และทักษะ
วิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของ
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 
  1.1 กระบวนการ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
ของนักการศึกษา 
    1) ทฤษฎีทางสติ ปัญญาของ  Piaget 
(1969), 2) Buner (1966), 3) Thorndilke (1982), 4) Knowles 
(1986), 5) ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom(1956), 6) ทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์, 7) นวัตกรรมทางการศึกษา, 8) ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism), 9) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Theory of Co-operative Learning), 10) การ
จัดเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base Learning), 11) 
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base 
Learning), 12) การจัดการเรียนรู้โดยการ เรียนการสอนแบบ
สร้างสรรค์ (Creative Base Learning), 13) การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน (Project Base Learning) 
  1.2 การบูรณาการรูปแบบการคิดสร้างสรรค์ 
(Creatives Model) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน 
   ขั้นที่ 1 การเตรียมการสอน ประกอบด้วย  
    C = Cognition : การท าให้ตระหนัก
รับรู้บูรณาการกับการ บริหารสมองเพื่อเตรียมความพร้อม  
   ขั้นที่ 2 การด าเนินการสอน ประกอบด้วย  
    R = Reflection : การสะท้อนความคิด
เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
แบบบันได 5 ขั้น (ระบุ ค าถามใช้เทคนิคของ QSCCS) เพื่อค้นหา
ปัญหา และ กระบวนการเรียนการสอน โดยการ บูรณาการ 
สหวิทยาการ  
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    E = Elaborate To Create : การรว่มกนั
คิดอย่าง ละเอียดลออ บูรณาการกับการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็น ฐานและการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนการสอน
แบบสร้างสรรค์ A = Assessment : การประเมินผลงาน โดย
เช่ือมโยงกับ ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ระบุในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
    T = Thinking : การคิดเช่ือมโยงเพื่อให้
เกิดการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)  
    I = Innovation : การสร้างผลงานใหม่ 
ช้ินงานใหม่ ผลิตภาพ ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับยุค
การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 (Thailand Education 4.0) 
    ขั้นที่  3 การวัดผลประเมินผล และ
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย  
    V = Value : การประเมิ นผลด้ าน
ค่านิยม ความพึงพอใจ  
    E = Exhibition : การประเมินช้ินงาน
โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
 2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
คิดสร้างสรรค ์
  1. ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์ของทอร์
แรนซ ์
   Torrance (1962 ; อ้างอิงจาก Somporn 
Limcharoen. 2009) สามารถจ าแนกกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ (1) การค้นหาข้อ เท็จจริง 
(Fact-finding) เริ่มจากความรู้สึกกังวลใจ มีความสับสน
วุ่นวาย (Mess) แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร (2) การ
ค้นพบปัญหา (Problem-finding) เมื่อใช้ความคิดพิจารณา
จนเกิดความเข้าใจจนพบปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดมาจาก
สาเหตุใด (3) การค้นพบแนวคิด ( Idea-finding) คิดและ
ตั้งสมมติฐานตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อท าการ
ทดสอบแนวคิด (4) การค้นพบค าตอบ (Solution-finding) 
หลังจากการทดสอบแนวคิดก็จะได้ค าตอบ (5) การยอมรับ
ผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance-finding) ยอมรับข้อ
ค้นพบที่เป็นค าตอบและพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งที่ค้นพบ
จะนาไปสู่การเกิดแนวคิดและเกิดการค้นพบใหม่ต่อไปที่
เรียกว่า New challenges 
  2. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของบารอน 
   Barron (1996) ได้เน้นความส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ของจิตใต้สานึกและกระบวนการของการ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ใน 4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า Psychic creation  
 

model ดังนี้ (1) ขั้นความคิด (Conception) เป็นขั้นของ
การเตรียมการคิด (2) ขั้นการพัฒนาความคิด (Gestation) 
(3) ขั้นของการอดทนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นของ
ความคิด (Parturition) (4) ขั้นของการส่งเสริมพัฒนา 
(Bringing up the baby) กล่าวคือ รูปแบบกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของบารอนจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการคิดของ
จิตใต้สานึกท่ีถูกควบคุมโดยผู้สร้างสรรค์เอง 
  3. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของรอสแมน 
   Rossman (1996) ได้ท าการตรวจสอบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการสอบถาม นักประดิษฐ์ 
จ านวน 710 คน และได้ขยายขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์
จาก 4 ขั้นตอน ของวอลลาส เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การสังเกต
สิ่งที่ต้องการค้นหาหรือสิ่งที่ยุ่งยาก (Observation of need or 
difficulty) (2) การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการค้นหา (Analysis 
of the need) (3) ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 
(A survey of all available Information) (4 )  ก า หนด
วิธีการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด (A formulation 
of all objective solutions) (5) วิเคราะห์วิพากษ์วิธีการ
แก้ปัญหาทั้งที่มีประโยชน์และ ไม่มีประโยชน์ (A critical 
analysis of these solution for their advantage and 
disadvantage) (6)เกิดความคิดใหม่ เกิดสิ่ งประดิษฐ์ที่
แปลกใหม่ (The birth of the new Idea the invention) 
และ (7) การทดลองเพื่อทดสอบวิธีการแก้ปัญหา เลือกและ
ดัดแปลงรูปร่างให้มีความสมบูรณ์ (Experimentation to test 
out the most promising solution and the selection 
and perfection of the final embodiment) 
  4. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ ออสบอร์น 
   Osborn (1996) ซึ่งเป็นผู้ที่คิดวิธีการ
ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นช้ีประเด็นปัญหา 
(Orientation) (2) ขั้นรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
(Preparation) (3) ขั้นจ าแนกแยกแยะรายการที่เกี่ยวกับปัญหา 
(Analysis) (4) ขั้นการสะสมรูปแบบการคิด (Ideating) (5) 
ขั้นครุ่นคิดไปสู่การรู้แจ้ง (Incubation) (6) ข้ันการสังเคราะห์
สิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน (Synthesis) และ (7) ขั้นการตัดสินผล
ของการคิด (Evaluation) อย่างไรก็ตามข้อสังเกตออสบอร์น 
ได้ชี้แนะว่าในข้ันตอนที่ 4 สามารถใช้วิธีการระดมพลังสมอง
เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติได้ 
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  5. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของพาร์เนสและคณะ 
   Parnes (1977) ได้วางแบบการแก้ปัญหา 
6 ข้ันตอน หรือท่ีรู้จักกันดีว่า เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (The creative problem solving (CPS) model) 
ดังนี้ (1) ขั้นการค้นพบวัตถุประสงค์ (Objective finding) 
(2) ขั้นการค้นพบความจริง (Fact finding) (3) ขั้นการ
ค้นพบปัญหา  (Problem finding) (3)  ขั้ นการค้ นพบ
ความคิด (Idea finding) (4) ขั้นการค้นพบวิธีการแก้ปัญหา 
(Solution finding) และ (5) ขั้นการยอมรับผลจากการ
ค้นพบ (Acceptance finding) 
  6. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของโคเบิร์กและแบ็คแนล 
   Koberg and Bagnall (1991) ได้ก าหนด
รูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือที่เรียกว่า 
The Universal Traveler มีขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นการยอมรับ
สถานการณ์ (Accept the situation) เป็นขั้นของการท้า
ทาย (2) ขั้นการวิเคราะห์ (Analyze) เป็นข้ันของการค้นพบ
ที่เรียกว่าโลกของปัญหา (3) ขั้นนิยามปัญหา (Define) เป็น
การนิยามประเด็นหลักและเป้าหมาย (4) ขั้นการสร้างความคิด 
(Ideate) เป็นขั้นของการสร้างความคิดที่หลากหลาย (5) ขั้น
การเลือกความคิด (Select) (6) ขั้นการน าความคิดไปใช้ 
(Implement) และ (7) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
  7. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ แบนดอร์สกี 
   Bandrowski (1996) ได้เสนอกระบวนการ
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่า 
A Model for creative strategic planning มีขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย การวางแผน
ก าหนดมาตรฐาน (Standard planning) และ การสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน ( Insight development) 
(2) ขั้นการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ประกอบด้วย การ
ผ่านข้ามการสร้างสรรค์ (Creative leap) และ ยุทธศาสตร์
การติดต่อเช่ือมโยง (Strategic connections) (3) ขั้นการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ (Judgment) ประกอบด้วย 
การสร้างแนวคิด (Concept building) และ การวิพากษ์วิจารณ์
อย่างละเอียดรอบครอบ (Critical judgment) (4) ขั้นการ
วางแผน (Planning) ประกอบด้วย การวางแผนปฏิบัติการ 
(Action planning)และ การวางแผนคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไป
ได้ (Creative contingency planning) (5) ขั้นการวางแผน
ปฏิบัติการ (Action planning) ประกอบด้วย การปฏิบัติการ

อย่ างยื ดหยุ่ น  (Flexible implementation) และ การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติการ (Monitoring results) 
  8. ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของโรเบิร์ต เฟส 
   Robert (1996) ได้เสนอกระบวนการ
ของการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ สร้างความเข้าใจ (Conception) 
ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) ค้นหาความจริ งที่ เป็นอยู่  
(Current reality) น าสู่การปฏิบัติ (Take action) ปรับปรุง 
เรียนรู้ ประเมิน และปรับปรุง (Adjust, learn, evaluate 
and adjust) การสร้างแรงกระตุ้น (Building momentum) 
เกิดความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ (Completion) และ มีชีวิตที่
เต็มไปด้วยการรับรู้ที่มีความหมาย และการวิเคราะห์ที่
น าไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดจินตนาการ 
(Living with your creation) 
 
ขอบเขตการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย  

 1. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ านวนครู 
150 คน 

 2. โรงเรียนชุมแพศึกษา  จ านวนครู 50 คน 
 3. โรงเรียนบ้านไผ ่จ านวนครู 60 คน 
 4. โรงเรียนพล จ านวนครู 90 คน 
 5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญ

เพี้ยฟาน) จ านวนครู 15 คน 
  รวม 365 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
  1. ขั้นวางแผน (Plan)  

 1.1 คณะผู้วิจัยได้มีการเตรียมความ
พร้อมโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 1.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการให้ความรู้และ
ศาสตร์การสอน ในแต่ละกลุ่มสาระโรงเรียนละ 2 ครั้ง 
  2. ขั้นปฏิบัติการ (Act)  
   คณะผู้วิจัยและคณะวิทยากรจ านวน 10 
ท่าน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 2563 โดยให้มีการน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 
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และนวัตกรรมรูปแบบวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โรงเรียนละ 2 ครั้ง  
  3. ขั้นสังเกต (Observe)  
   ใช้วิธีการพัฒนาโดยกลยุทธ์การนิเทศ
การศึกษา การสังเกต ติดตามความก้าวหน้าของครูผู้สอน
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดยการสังเกตการณ์
สอนในห้องเรียนจริง แล้วน ามาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ 
  4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection)  
   การสะท้อนผล เป็นขั้นที่ให้ครูผู้สอน
สะท้อนผลการจัดอบรมปฏิบัติการด้วยแบบสอบถาม แบบ

ประเมินความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรม การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
เรียนรู้และการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้อธิบายข้อมูล
ความต้องการ 

2. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ใช้อธิบาย

ความหมายของข้อมูลต่าง  ๆที่ได้ท าการวิจัยเพื่อน ามาอภิปรายผล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. ครูผู้สอนได้รับการส่งเสรมิเพื่อพัฒนาครูผูส้อนด้านเทคนิควิธีสอนและรูปแบบ
การสอน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิความคิดสรา้งสรรค์ ทั่วทั้งโรงเรียน 

4.09 0.76 มาก 1 

 2. ครูผู้สอนได้รับการยกระดับมาตรฐานความรู้และทักษะวิธีการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ของครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

4.09 0.71 มาก 1 

 3. ท่านคิดว่านักเรียนจะไดร้ับการพัฒนาการเรียนรู้จากรูปแบบวิธีสอนของ
ครูผูส้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

4.07 0.78 มาก 2 

รวม 4.08 0.68 มาก  
 
 จากตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิควิธีสอนและรูปแบบการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทั่วทั้งโรงเรียน และ 
ข้อ 2 ครูผู้สอนได้รับการยกระดับมาตรฐานความรู้และ

ทักษะวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดความคิด
สร้ า งสรรค์ ของครู ผู้ สอนในแต่ ละรายวิ ชา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.09) รองลงมาคือ ข้อ 3 ท่านคิดว่า
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากรูปแบบวิธีสอน
ของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ฯ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงาน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงาน �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. การรับรู้ข้อมลูเกี่ยวกับโครงการจากการประสานงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียและสถานศึกษาของท่าน 

3.95 0.81 มาก  
 
3 

 2. การประชาสมัพันธ์ทั่วถึงหลากหลายรูปแบบ 3.86 0.82 มาก 5 
 3. ความเหมาะสมของรูปแบบและล าดับการจดักิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา 3.94 0.84 มาก 4 
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ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงาน �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 4. การมีส่วนร่วมและความพร้อมเพรียงของคณะท างานสถาบันพ่ีเลีย้ง 4.11 0.72 มาก 1 
 5. การมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ และการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครู
กลุ่มเป้าหมาย 

4.09 0.79 มาก 2 

รวม 3.99 0.70 มาก  
 
 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  
(�̅� = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 4 การมีส่วน
ร่วมและความพร้อมเพรียงของคณะท างานสถาบัน พี่เลี้ยง 
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) รองลงมา
คือ ข้อ 5 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบ
วิธีสอนของครูกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(�̅� = 4.09) อันดับที่ 3 คือ ข้อ 1 การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการสถาบันพี่เลี้ยงจากการประสานงานร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและสถานศึกษาของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 3.95) อันดับที่ 4 คือ ข้อ 3 ความเหมาะสม
ของรูปแบบและล าดับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.94) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ ข้อ 2 การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหลากหลายรูปแบบ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
ด้านเกี่ยวกับผู้ด าเนินโครงการและวิทยากร  

ด้านเกี่ยวกับผู้ด าเนนิโครงการและวิทยากร �̅� S.D.  แปลผล  ล าดับท่ี  
 1. การได้รับองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางพัฒนารูปแบบวธิีสอนจากคณะวทิยากร 4.01 0.78 มาก 4 
 2. สัมพันธภาพ และบรรยากาศการร่วมกันพัฒนาการจัดกิจกรรม/การฝึกอบรม 4.19 0.72 มาก 2 
 3. เปิดโอกาสให้คุณครูกลุ่มเป้าหมายได้ซักถาม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.25 0.69 มาก 1 
 4. วิทยากรมีเทคนิคถ่ายทอดความรู้/การใช้สือ่/การออกแบบกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่
คาดหวัง 

3.95 0.84 มาก 5 

 5. ผู้ด าเนินโครงการมุ่งมั่นพัฒนาผูเ้ข้าร่วมโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 4.11 0.71 มาก 3 
รวม 4.10 0.66 มาก  

 
 จากตารางที่  3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ด้านเกี่ยวกับผู้ด าเนินโครงการและวิทยากร โครงการ  
การพัฒนา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในมาก(�̅� = 4.10) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 3 เปิดโอกาสให้คุณครู
กลุ่มเป้าหมายได้ซักถาม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25) รองลงมาคือ 
ข้อ 2 สัมพันธภาพและบรรยากาศการร่วมกันพัฒนาการจัด
กิจกรรม/การฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19) 
อันดับที่ 3 คือ ข้อ 5 ผู้ด าเนินโครงการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.11) อันดับที่ 4 คือ ข้อ 1 การได้รับองค์
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางพัฒนารูปแบบวิธีสอน

จากคณะวิทยากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 4 วิทยากรมีเทคนิค
ถ่ายทอดความรู้/การใช้สื่อ/การออกแบบกิจกรรมตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.95) ตามล าดับ 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบวิธี
สองของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงในตารางที่ 4-8 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยรวม 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. ด้านเนื้อหา 3.96 0.68 มาก 3 
 2. ด้านกลยุทธ์ในการพัฒนา 3.94 0.73 มาก 4 
 3. ด้านวิทยากร 4.01 0.71 มาก 1 
 4. ด้านการฝึกปฏบิัติการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อน าไปสู่การวิจัยในช้ันเรียน 3.98 0.68 มาก 2 
 5. ด้านการประเมินผล 3.96 0.71 มาก 3 

รวม 3.97 0.65 มาก  

 จากตารางที่  4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ฯ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากร 
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) รองลงมา 
คือด้านการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

น าไปสู่การวิจัย ในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 3.98) ด้านเนื้อหา และด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
ด้านกลยุทธ์ ในการพัฒนามีค่ า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  
(�̅� = 3.94) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ฯ 
ด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพฒันารูปแบบวิธีสอนของครูผูส้อนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน ดา้นความคดิสร้างสรรค ์

4.02 0.73 มาก 2 

 2.การวิเคราะห์เลือกรูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิด
สร้างสรรค ์

4.02 0.70 มาก 2 

 3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบวิธีสอนของ
ครูผูส้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

4.07 0.69 มาก 1 

 4. การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ แบบบูรณาการด้วยรูปแบบวิธสีอน ของ
ครูผูส้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคดิสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 แผน 

4.01 0.75 มาก 3 

 5. การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3.84 0.92 มาก 6 
 6. แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรคร์ูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 3.93 0.80 มาก 5 
 7. การวางแผน/การน าแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัติในช้ันเรียน 3.99 0.72 มาก 4 
 8. การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะการพัฒนาต่อไป 3.80 0.89 มาก 7 

รวม 3.96 0.68 มาก  
 
 จากตารางที่  5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ฯ ด้านเนื้อหา โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 3 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วย
รูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.07) รองลงมาคือ ข้อ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ และข้อ 2 การวิเคราะห์
เลือกรูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) 
อันดับที่ 3 คือ ข้อ 4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการด้วยรูปแบบวิธีสอน ของครูผู้สอน เพื่อพัฒนา
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ศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 แผน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุดคือ ข้อ 8 การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะ
การพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (�̅� = 3.80) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ฯ 
ด้านวิทยากร 

ด้านวิทยากร �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพฒันารูปแบบวิธีสอนของครูผูส้อน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน ดา้นความคดิสร้างสรรค ์

4.13 0.76 มาก 1 

 2. การวิเคราะหเ์ลือกรูปแบบรูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้าน
ความคิดสร้างสรรค ์

4.04 0.75 มาก 4 

 3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้วยรูปแบบวิธีสอนของ
ครูผูส้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

4.06 0.75 มาก 3 

 4. การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ แบบบูรณาการด้วยรูปแบบวิธสีอน ของครูผู้สอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ดา้นความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 แผน 

4.03 0.81 มาก 5 

 5. การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3.90 0.90 มาก 7 
 6. แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรคร์ูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 3.98 0.80 มาก 6 
 7. การวางแผน/การน าแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัติในช้ันเรียน 4.09 0.72 มาก 2 
 8. การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะการพัฒนาต่อไป 3.88 0.90 มาก 8 

รวม 4.01 0.71 มาก  
 
 จากตารางที่  6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ฯ ด้านวิทยากร โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.01) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของ
ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) 
รองลงมาคือ ข้อ 7 การวางแผน/การน าแผนการจัดการ

เรียนรู้สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.09) อันดับที่ 3 คือ ข้อ 3 การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบูรณาการด้วยรูปแบบวิธีสอนของ
ครูผู้ สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน ด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 8 การเขียนรายงานการวิจัยในช้ัน
เรียนในระยะการพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 3.88) ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
ด้านการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน  

ด้านการฝึกปฏิบัติการเขยีนแผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือน าไปสู่การวิจยัในชั้นเรียน �̅� S.D. แปลผล ล าดับท่ี 
 1. การฝึกเขียนขั้นตอนวิธีสอนเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ตาม
ทฤษฎแีละหลักการแต่ละวิธีสอน  

3.97 0.73 มาก 3 

 2. การฝึกออกแบบวิธ/ีการก าหนดเน้ือหาสาระส าคัญ /การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ /
วิธีวัดประเมินผล/สือ่นวัตกรรม ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.98 0.71 มาก 2 

 3. การฝึกเขียนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบวิธีสอน 
ของครูผู้สอน เพือ่พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ เต็มรูปแบบ 

3.96 0.72 มาก 4 

 4. การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ/วพิากษ์ ผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
แบบบูรณาการด้วยรูปแบบวธิีสอนของครูผู้สอน เพือ่พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 

4.03 0.74 มาก 1 

รวม 3.98 0.68 มาก  
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 จากตารางที่  7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ด้านการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน  โดยรวม 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อ 4 การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ/วิพากษ์ 
ผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้วย
รูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน (PLC) ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.03) รองลงมาคือ ข้อ 2 การฝึกออกแบบวิธี/การก าหนด

เนื้อหาสาระส าคัญ/การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ /วิธีวัด
ประเมินผล/สื่อนวัตกรรม ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) อันดับที่ 3 คือ ข้อ 1 
การฝึกเขียนขั้นตอนวิธีสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีและหลักการแต่ละวิธี
สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.97) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 3 การฝึกเขียนเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96) ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ ฯ 
ด้านการประเมินผล  

ด้านการประเมินผล �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
 1. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการประชุม
ปฏิบัติการ 

3.89 0.82 มาก 6 

 2. สามารถวิเคราะหเ์ลือกรูปแบบรูปแบบวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ด้านความคดิสร้างสรรค ์ 3.94 0.79 มาก 4 

 3. สามารถออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรปูแบบวิธีสอน 
ของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคิดสร้างสรรค ์

3.98 0.76 มาก 3 

 4. สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบวิธีสอนของ
ครูผูส้อน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน ด้านความคดิสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 แผน 

4.02 0.72 มาก 2 

 5. สามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 3.93 0.83 มาก 5 
 6. สามารถสร้างแบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

3.98 0.78 มาก 3 

 7. สามารถวางแผน/น าแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัติในช้ันเรียน 4.03 0.72 มาก 1 
 8. สามารถเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะการพัฒนาต่อไป 3.94 0.76 มาก 4 

รวม 3.96 0.71 มาก  
 
 จากตารางที่  8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ฯ ด้านการประเมินผล โดยรวม พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อ 7 สามารถวางแผน/น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติในช้ันเรียน ทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ ในระดับมาก 
(�̅� = 4.03) รองลงมาคือ ข้อ 4 สามารถเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย  
2 แผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) อันดับที่ 3 คือ 

ข้อ 3 สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ 
ด้วยรูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และข้อ 6 สามารถสร้างแบบ
ประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.98) และ
ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 1 แบบทดสอบความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการ
ประชุมปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.89) 
ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยด้านผลิต (Output) ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล 

ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) วิธีการวัด 
1.  ได้คู่ มื อการพัฒนารูปแบบ
วิธีการสอนของครูผู้สอน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนผู้เรียน
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน  
2. ได้แผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
รู ป แบบก า ร ส อน เพื่ อ พั ฒน า
ความคิดสร้ า งสรรค์ ในแต่ ล ะ
รายวิชาของครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.ครูผู้สอน 80% ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้าน การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ สามารถน าไปพัฒนาในช้ันเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานทะลุ
เป้าหมาย 90%  
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจ
ในระดับมาก 70% ขึ้นไป ผลการด าเนินงานทะลุ
เป้า 90% 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ได้พัฒนากระบวนการจัดการแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไป
พัฒนาในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ได้ยกระดับมาตรฐานความรู้ด้านการท า
แผนกา ร เ รี ยน รู้ ที่ ใ ช้ นวั ต กร รมวิ ธี ส อนที่
หลากหลายพัฒนาให้กับครูผู้สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปพัฒนาในช้ัน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ได้พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
4. ได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ตามกลุ่มรายวิชาส าหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 
21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปพัฒนาในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

- แบบสอบถาม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจคู่มือและให้ข้อเสนอแนะเพือ่
การพัฒนา 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยด้านผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล 

ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ) วิธีการวัดผล 
1. เ ป็นครูที่มี สมรรถนะในการ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ เน้นให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถพัฒนานวั ตกรรมการ

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อความคิด
สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

- สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้อ านวยการ ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
- จัดท าคู่มือประเมินโครงการ  
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ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ) วิธีการวัดผล 
จัดการเรียนรู้สาระรายวิชาส าหรับ
ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ทั่วทั้ง
โรงเรียน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
เ รียน รู้ส่ ง เส ริมให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ 
3. เกิดนวัตกรรมรูปแบบการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัยใน
ศตวรรษที่ 21 
 

2. สถานศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานความรู้ด้าน
การจัดท าแผนการเรียนรู้พัฒนาให้กับครูผู้สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าไปพัฒนาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพทักษะการ
จัดการเรียนรู้และคู่มือการพัฒนารูปการเรียน การ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ของ
ครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนตามสาระรายวิชาส าหรับ
ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปพัฒนาใน
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

- นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพครู
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านแผนจัดการ
เ รียน รู้และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในศตวรรษ
ที่ 21 
 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. หลังการฝึกอบรมด้วยวิธีประชุมปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ครูผู้สอนทั้ง 5 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
80% ได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการสอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ 
ตามธรรมชาติวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น PBL, BBL, 
RBL, STEM Education, PPPs, วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD, การสอนแบบซินเนคติกส์  (Synectics) เป็นต้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สรุปโดย
ภาพรวม ครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ  
(�̅� = 4.09) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการฝึกปฏิบัติการ
เขียนแผนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในช้ันเรียนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.98)  
 2. มาตรฐานความรู้ด้านทักษะวิธีสอน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนโดยรวม  
(�̅� = 4.02 )อยู่ในระดับมาก การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการรูปแบบวิธีสอน (�̅� = 4.07) อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะ
การพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.80)  
 สรุปผลกระทบจากโครงการสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่ เลี้ยง (U-School Mentoring) ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้เกิด
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิธีสอนหลากหลายรูปแบบด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
นักเรียน ส่วนสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ที่เป็นวิทยากร 
ได้คู่มือเพื่อพัฒนาครูด้านรูปแบบวิธีสอน เกิดผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่าง
แท้จริง 
 
อภิปรายผล  
 จากสรุปผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง พบว่ามีประเด็นที่น ามา
อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. หลังการฝึกอบรมด้วยวิธีประชุมปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ครูผู้สอนทั้ง 5 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
80% ได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการสอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ 
ตามธรรมชาติวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น PBL ,BBL 
,RBL ,STEM Education ,PPPs, ,วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
STAD ,การสอนแบบซินเนคติกส์  (Synectics) เป็นต้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สรุปโดย
ภาพรวม ครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ  
(�̅� = 4.09) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการฝึกปฏิบัติการ
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เขียนแผนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในช้ันเรียนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.98) เนื่องจากควรมีพื้นฐานความรู้
และประสบการณ์จากการได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องมา
ก่อน แต่ครูยังขาดทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ต้องพัฒนาในเรื่องทักษะการคิดค้น การพัฒนาในด้านนี้ให้
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ 
และณรงค์ สมพงษ์ (2563) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนระบบ
นวัตกรรมการสอนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า รูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนระบบ
นวัตกรรมการสอนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้ เ ช่ียวชาญ อยู่ ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์บนระบบนวัตกรรมการสอนอัจฉริยะเพื่อพัฒนา 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ 
ผ่านกระบวนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวทั้งหลักการ ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาสังเคราะห์จนได้องค์ประกอบ
ที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญ มี
การทดลองรูปแบบการเรียนรู้กับผู้เรียน มีการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามล าดับ อีกทั้งภายใน
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นี้ 
ผู้วิจัยอธิบายองค์ประกอบภายในได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
และมีขั้ นตอนรูปแบบการเรียนรู้ ที่ ชัด เจนเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบระบบการสอน
อัจฉริยะ และองค์ประกอบทักษะการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ภายในองค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสอดคล้องกัน เน้น
การท ากิจกรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
นอกจากนนั้นยังสอดคล้องกับ ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์  
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และส าลี ทองธิว (2561) ใน
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ความท้า
ทายผสมผสานแนวคิดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็น
กระบวนการแก้ปัญหาที่ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
แก้ปัญหาในบริบทที่ผู้ เรียน ผู้เรียนจะต้องใช้ทั้งการคิด
สร้างสรรค์ร่วมไปกับการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวาดภาพ
อนาคตในสิ่งที่ต้องการให้เกิดและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 
รวมถึงต้องมีการประเมินข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ จนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวมถึงสอดคล้องกับ ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2559) การ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นทักษะการแสวงหาค าตอบที่
หลากหลาย แปลกใหม่ ในการแก้ไข ปัญหาในสถานการณ์ที่
จ ากัด สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีเหตุมี
ผลสามารถอธิบาย กระบวนการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน
ได้ และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้น
ได้ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา ผู้เรียนทางการ
คิดมากกว่าการสอนที่เน้นเนื้อหา ส่งเสริมการคิดของผู้เรียน 
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์จ าแนกจัด
หมวดหมู่ การจัดล าดับและการประเมินผล ผู้เรียนต้องใช้ 
จินตนาการและความคิดในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ด้วยตนเองหรือแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น 
 ในส่วนผลงานวิจัยของ ปรียา สมพืช (2559) 
เรื่อง ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค 
ซินเนคติกส์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนที่เรียนด้วยการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน และ
เทคนิคซินเนคติกส์ ในรายวิชาสื่อประชาสัมพันธ์ มีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดยืดหยุ่น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) ระดับความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ด้านความคิดละเอียด คิดเป็นร้อยละ 52.17 
ด้านความคิดคล่องแคล่ว คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความคิด
ริเริ่ม คิดเป็นร้อยละ 95.65 และด้านความคิดยืดหยุ่น คิด
เป็นร้อยละ 86.96 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมากต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การ
เรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์ การเรียนรู้ร่วมกันเป็น
วิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ให้
ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่สมาชิกทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในการท างานและความส าเร็จของกลุ่ม ทั้ง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันความรู้ การให้
ก าลังใจแก่กันและกัน สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบการ
เรียนรู้และภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย พร้อมกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน เป็น
วิธีการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิดวิเคราะห์ 
 ส าหรับงานวิจัยของ พรรณภัทร เกษประสิทธิ์ 
อมรรัตน์ วัฒนาธร และวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2563) พบว่า 
ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลงั
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
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เทคนิคซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยจัดกิจกรรมการ
เปรียบเทียบตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซินเนคติกส์ 
(Synectics) 3 ขั้นตอน คือ 1) การเปรียบเทียบโดยตรง 
(Direct Analogy) นักเรียนเสนอการเปรียบเทียบโดยตรง 
โดยน าชุดค าศัพท์ที่ศึกษาไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ เลือก
เพียงสิ่งเดียวมาพิจารณารายละเอียดของสิ่งที่เลือก แล้ว
เลือกสิ่ งที่ดีที่สุ ดมาอธิบายให้กว้างขวางขึ้น 2)  การ
เปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น (Personal Analogy) 
ให้นักเรียนสมมติตนเองเป็นสิ่งที่เลือก โดยเลือกค าศัพท์ใน
บทเรียนนั้นๆ เพียงสิ่งเดียว แล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิด
เมื่อเป็นสิ่งนั้น และ 3) การสร้างคู่ค าขัดแย้ง (Compressed 
Conflict) เป็นการหาคู่ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน โดย
นักเรียนคิดหาค าที่มีความหมายคล้ายกันจากบทเรียนนั้น 
มาหลายๆ ค า มาสร้างเป็นคู่ค าขัดแย้งกัน แล้วนักเรียนเลือก
คู่ที่ดีที่สุด 1 ค า ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูล สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ กล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับไปประยุกต์ใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ดังที่ กัลยา ภู่ทอง (2554) ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความ
เข้าใจที่คงทน เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
(Synectics) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5 และดังที ่ประไพทอง สิทธิพรหม (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ผลการสอนภาษาอั งกฤษที่ เน้นกลวิธี ส อนความคิด
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ที่มีต่อความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า คะแนนความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  นอกจากนั้น สรุปผลการวิจัย ข้อ 2. 
มาตรฐานความรู้ด้านทักษะวิธีสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนโดยรวม (�̅� =4.02) อยู่ใน
ระดับมาก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รูปแบบวิธีสอน (�̅� = 4.07) อยู่ในระดับมาก ส่วนการเขียน
รายงานการวิจัยในช้ันเรียนในระยะการพัฒนาต่อไป มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด (�̅� = 3.80) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพล อินสุพรรณ 
และประสาท เนืองเฉลิม (2563) เรื่องการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า 1. การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา พบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
จ านวน 7 คน วงจรปฏิบัติการที่  2 นักเรียนมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จ านวน 13 คน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงขึ้น เพราะเมื่อวิเคราะห์ถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ครูจัดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น 
วิเคราะห์ข้อมูล จนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ 
จากกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดได้อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีขั้นการสอนของการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
สร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นคว้าขั้นอธิบาย ขั้นขยาย
ความรู้ และขั้นประเมิน ทั้ง 5 ขั้นท าการบูรณาการแนวคิด
สะเต็มศึกษาเข้าไปในกิจกรรม การเรียนรู้ ส าหรับ สิรินภา 
กิจเกื้อกูล (2558) ได้ระบุว่า 1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) เป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย และ
สร้างประเด็นที่จะศึกษา โดยครูจะให้ประเด็นในการศึกษา
ในช่ัวโมงเรียน ผ่านการตั้งค าถามหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 2) 
ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นข้ันการจัดกิจกรรม
การเรียนจากสถานการณ์ปัญหาที่ครูให้ โดยการให้นักเรียน
สืบค้นความรู้เพื่อแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นนี้
นักเรียนจะศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science: S) ใน
หัวข้อที่กาลังเรียนร่วมกับครู 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) เป็นขั้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายตาม
ประเด็นและทฤษฎีที่ท าการศึกษา เพื่อหาองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้น ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องสามารถแก้ปัญหาโดย
นักเรียนศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับครู สืบค้นและ
แก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยี จนสามารถอธิบายองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นได้ 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนหรือสถานการณ์การเรียนให้ผู้เรียน
ได้ขยายความรู้ที่เกิดขึ้น ในข้ันนี้นักเรียนจะได้ใช้องค์ความรู้
ทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
โดยนักเรียนจะน าความรู้เหล่านี้ไปสร้างนวัตกรรมระหว่าง
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เรียน และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ในขั้นนี้ครูและ
นักเรียนจะประเมินกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
ปรับปรุงความรู้ให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องและยังยืน ในขั้นนี้
นักเรียนจะตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์จากการ
สรุปผลกิจกรรมการเรียนรู้และการเฉลยปัญหาท้ายกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับครูจากการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง เกิดการเรียนรู้เป็นหมู่คณะ มีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จนน าความรู้นั้นไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในทุกวงจรปฏิบัติการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัสสร ติดมา มลิวรรณ นาคขุนทด และ  
สิรินภา กิจเกื้อกูล (2558) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องระบบของร่างกายมนุษย์ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลของการวิจัยพบว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทาให้นักเรียนสนใจ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นมากขึ้น รู้สึกท้าทายในการทา
กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะความรู้ที่เกิดขึ้น
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ และในงานวิจัยของ อับดุลยามีน 
หะยีขาเดร์ (2561) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทาให้นักเรียนมี
พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น เนื่องจากการจัด
กิจกรรมผู้สอนจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สงสัยหรือสนใจ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ท าให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและ
พยายามแก้ปัญหา จึงเป็นผลท าให้นักเรียนมีพัฒนาการของ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. สถานศึกษาและชุมชน 
   1) สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ
ควรท าอย่างต่อเนื่อง 
   2) สถานศึกษาได้ยกระดับมาตรฐาน
ความรู้ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้พัฒนาให้กับครูผู้สอน 
 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปพัฒนาในช้ัน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) สถานศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการจัดการเรียนรู้และได้คู่มือการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนของครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  
สู่คุณภาพแห่งความเป็นเลิศ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และต้องพัฒนาต่อยอด 
   4) สถานศึกษาได้รับการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนตามสาระรายวิชาส าหรับครูผู้สอน
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปพัฒนาในช้ันเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและควรสร้างสรรค์นวัตกรรมสู้ผู้เรียนอย่างจริงจัง 
  2. สถาบันอุดมศึกษา 
   1) สถาบันได้ด าเนินการบริการทาง
วิชาการทางด้านการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครูผู้สอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ใน
สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
   2) คณะวิทยากร คณาจารย์บัณฑิต
วิทยาลัยได้พัฒนาเทคนิค การถ่ายทอด การอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีการสอน เพื่อพัฒนา
วิธีสอน อาทิ เช่น หลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา , 
การสอนแบบเน้นกระบวนการคิดด้วยเทคนิค 5E และ 7E, 
การสอนแบบ PBL, Open Approach, TLT และอื่น ๆ 
   3) คณาจารย์ได้พัฒนางานวิจัยท่ีเกิดจาก
การลงพื้นที่ ในหลากหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาครูผู้สอนโดย
ใช้รูปแบบวิธีการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน ไม่ต่ ากว่า 8 เรื่อง ตามกลุ่มสาระ 
   4) สถาบันได้สร้างคุณประโยชน์อันเป็น
คุณูปการต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทย 
   5) สถาบันได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ลีย้ง 
สนองต่อนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  3. ปัญหาอุปสรรค 
   1) ระยะเวลาอยู่ ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินโครงการ 
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   2) ในบางโรงเรียนอยู่ในช่วงเตรียมการ
เปิดภาคเรียน ท าให้ครูติดภาระงานสอนหรืองานปฐมนิเทศ
ในช่วงเปิดภาคเรียน สงผลต่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   3) ผู้บริหารบางโรงเรียนติดภารกิจไม่
สามารถอยู่ร่วมดูแลการจัดอบรมตลอดเวลาได้ จึงส่งผลต่อ 
ความมุ่งมั่นตั้งใจของครู แต่ส่วนใหญ่ทุกโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี
   4) ควรจัดสรรงบประมาณในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เอกสารประกอบ , การจัดท าคู่มือ และการ
อ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  1) ควรจัดให้มี โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น พี่
เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลเป็นระยะ ๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี
  2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาครูในเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจน โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติจริง และมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
  3) ควรส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเทคนิควิธี
สอน เพื่อพัฒนาผู้ เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์ทุกปี
การศึกษาควรจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อติดตามผลเป็นระยะ ๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรวิจัยกึ่งทดลองโดยศึกษาการพัฒนา 
การเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมวิธีการสอนแต่ละรูปแบบหรือ
แบบบูรณาการณ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนใน
สถานศึกษาทุกระดับ โดยครูผู้สอนทุกระดับ 
  2. ควรวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อ
ยอดงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบวิธีสอนที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้หลากหลายในสถานการณ์จริงๆ 
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