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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบ การวิจัยมี 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน 92 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน 18 คน เครื่อง
มือที่ใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ค่าความยากระหว่าง 0.46 - 0.61 ดัชนีความสอดคล้อง 0.80 ขึ้นไป
และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�ำดับคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
สร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า รูปแบบประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การพัฒนาครู การฝึก
อบรม การนิเทศ การประเมินผล การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการประเมินการใช้รูปแบบ พบว่า คะแนนการทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract

The purpose of this research was to 1) Study the problems of teaching and learning management 2) Development of Teacher in Learning Management Model by Using Creativity–Based
and 3) Evaluate the use of the research model with 3 steps which Step 1: Study of the problems
and problems of instructional management of teachers The sample group consisted of 92 teachers. Questionnaire With a reliability of 0.93. ขั้นตอนที่ 2 Development of Teacher in Learning Management Model by Using Creativity–Based By 5 experts The tools used to assess the suitability of
the model. Step 3. Evaluate the use of teacher development model. The sample consisted of 18
teachers. Tools used as a test for knowledge and understanding. The difficulty between 0.46 - 0.61,
the conformance index is 0.80 or more and satisfaction questionnaire With a reliability of 0.91. The
results of the research showed that 1) Problems of teaching and learning management Overall is
at a medium level. In order of The learning process In the evaluation of learning management And
the planning of learning management 2) Development results Teacher in Learning Management
Model by Using Creativity–Based Found that the form consists of Principles and reasons, objectives,
goals, teacher development, training, supervision, evaluation of learning management by using
creativity as a base. The evaluation of the suitability of the model found that the overall was at
the highest level. and 3) The results of the evaluation using the model showed that the test scores
for knowledge and understanding after the training were higher than before the training. With
statistical significance at the level of .01 and the satisfaction of using the model Overall is at a high
level.
Keywords: Teacher Development, Teacher Development Model, Creativity–Based Learning .

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 ส่งผลต่อวิถีการด�ำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากการสื่อสารด้วยการใช้ ICT ที่มี
ความรวดเร็ว กว้างขวาง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับผู้
เรียน ต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์สร้าง
องค์ความรู้และฝึกทักษะด้วยปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งจากอดีตการสอนในรูปแบบเดิม เป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher – centered) เน้นการท่องจ�ำซึ่งท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ แต่ขาดทักษะในด้านต่าง ๆ การสอน
ในรูปแบบดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะในการเอาไปใช้ในชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางนี้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานดังที่ ทิศนา แขมมณี (Thidsna Khammanee. (2016)กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ครูเป็นศูนย์กลางนั้นยึดครองอ�ำนาจในการเรียนของ
ผู้เรียนมานานการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่ในประเทศไทยครูใช้หลักการสอนแบบบรรยายซึ่ง
ท�ำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (Thidsna Khammanee. (2016)กล่าวว่า การ
บรรยายเป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยความสามารถของผู้บรรยายถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผู้เรียนผู้
เรียนอาจขาดความสนใจได้ด้วยเหตุดังกล่าวนักการศึกษาจึงคิดค้นและสร้างรูปแบบใหม่ (new learning model)
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ออกมาหลายรูปแบบเพื่อใช้แทนการสอนแบบเดิมซึ่งการศึกษาแบบบอกเล่าและการสอบแบบท่องจ�ำนอกจากจะไม่
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็นการท�ำลายมันอีกด้วย (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ,2558) (Wiriya Ruchaipanit. (2015)
นอกจากนี้ การสอนรูปแบบใหม่ๆ ยังช่วยให้ผู้เรียนใช้ทักษะต่าง ๆ โดยความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเต็มที่
ดังนี้ (Watanabe ,Y (1999 : 33) ระบุว่าเราต้องอนุญาตให้การมีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการเรียนรู้ผ่านนักเรียน
และครูอย่างเข้มแข็งการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็น
ทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการด�ำรงชีวิตความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตได้
เพราะจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และพยายามพัฒนาตนเองให้ดีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ที่สามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องยิ่งใหญ่ซึ่งความเจริญวัฒนาของโลกซึ่ง
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี วรรณคดี รวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฯลฯ ล้วนเป็นผลิตผลที่เกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เอง ความคิดสร้างสรรค์จึงมี
ความส�ำคัญตั้งแต่ในระดับมวลมนุษยชาติ ประเทศชาติ องค์กร จนถึงหน่วยย่อยในระดับปัจเจกบุคคล
ซึ่งนโยบายการศึกษาของประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของความคิดร้างสรรค์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคตอย่างมาก โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545(National Education Act 1999, Amendment (No. 2), B.E. 2545) ให้
หลักการไว้ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเองมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” แต่ถึงแม้ว่าในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังพบว่าเยาวชนไทยยังขาดทักษะความสามารถ
ในการคิดอยู่จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในรายงานประจ�ำปี 2551 ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2550 พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในด้านผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณภาพในมาตรฐานที่ 4 ที่ก�ำหนดว่าผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าสภาพการพัฒนาส่ง
เสริมทักษะการคิดในโรงเรียนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้และการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่สามของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 89.92
นักวิชาการหลายท่านล้วนระบุให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในสี่ทักษะส�ำคัญที่จะเตรียมความพร้อม
เยาวชนเพื่อก้าวสู่อาเซียนและอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (Thidsna Khammanee. (2016) ที่
กล่าวไว้ว่า การคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่
ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจนการเรียนรู้ในทักษะเหล่านี้จึงเป็นไปตามยถากรรมแต่ในศตวรรษที่ 21 นี้ เราไม่
สามารถปล่อยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ไปตามยถากรรมได้อีกแล้ว การพัฒนาทักษะเป็นงานที่ต้องมุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้น
ให้ได้เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับโลกและปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21
ให้กับผู้เรียนเท่าที่ควรเห็นได้จากการสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้นักเรียนคิดมีความคลุมเครืออยู่มาก
เนื่องจากกระบวนการคิดนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูจะสามารถเห็นและสามารถน�ำไปสอนได้ง่ายการคิด มี
ลักษณะเป็นกระบวนการและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย ขาดการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่ส�ำคัญคือ ทักษะการคิด ท�ำให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิด
เห็นการแสวงความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสม มายาวนานการเรียนการสอนเรื่องทักษะกระบวนการคิด
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เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจ�ำเป็นต้องฝึกทักษะให้ผู้เรียนทุกระดับ รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น คือการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning) เป็นวิธี
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โครงสร้างหลักของการสอนพัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบความคิด
แนวขนาน (Parallel Thinking) ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ส�ำหรับการเรียนการสอนโดยระบบความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐานนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่ออนาคต ท�ำให้เกิดทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะรูปแบบการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานก�ำหนดให้ครูเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ การค้นคว้าเรียนรู้ การเล่นเกมกระตุ้น ความอยาก
รู้ การสอนและแนะน�ำแบบตัวต่อตัว การฝึกฝนการตั้งปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคลการฝึกการท�ำงานเป็นกลุ่ม
ด้วยโครงงาน การฝึกน�ำเสนอและวิจารณ์ แบบสร้างสรรค์โดยการแข่งขันหลากหลายรูปแบบ และ การประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนอย่างสร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. 2558) (Wiriya Ruchaipanit. (2015)
ซึ่งในยุคที่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคนในชาติของตนเองเพื่อ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเห็นว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญ คือ “ศักยภาพของระบบการศึกษาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" จะเป็นตัวชี้วัดความ
ส�ำเร็จของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จึงได้พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น
หลายๆประเทศจึงได้ปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศมาเน้นการพัฒนาคนในชาติมีการปรับทิศทางในการจัดการ
ศึกษาใหม่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ส�ำคัญกว่าความรู้เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนในชาติมีความคิดสร้างสรรค์ (บัวพิศ
ภักดีวุฒิ. 2558) Buaphit Phakdiwut. (2015) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อความสามารถในการ
คิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเป็นระบบเพื่อนน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551) (Office of Academic and Educational Standards. (2008).สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านการคิดค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์มีการกล่าวถึงกันมาก
ขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสุขสมบูรณ์มากขึ้นในทุกด้านได้
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติประเทศ
ใดก็ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากเท่ า ใดก็ ยิ่ ง มี โ อกาสพั ฒ นาและเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ ม ากเท่ า นั้ น ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ประเทศที่ พั ฒ นาทั้ ง หลายนั้ น
ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าจินตนาการจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เช่น เครื่องบิน
แบบต่าง ๆ ยานอวกาศ พลังงานแสงเลเซอร์ ตลอดจนการคิดเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและวิธีการต่างๆ ในทางการ
แพทย์ ธุรกิจ การศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้นามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปมากเป็นที่ยกย่อง ยอมรับในความ
สามารถที่เหนือกว่าประเทศอื่นดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน (อารี พันธ์มณี. 2549) (Areephan Manee. (2006)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่น ๆ และสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาสูงขึ้นได้เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดที่กว้างขวางคิดได้หลายแง่มุมท�ำให้สามารถคิดและค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ของสิ่ง
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ต่าง ๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมทั้งค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ได้กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้นเพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้มีความ
คิดสร้างสรรค์สูงและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ส�ำหรับประเทศไทย หลังจากที่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 แล้วกระทรวง
ศึกษาธิการได้สรุปภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก และสรุปปัญหาที่ต้องเร่ง พัฒนาโดยเร่งด่วน คือ
คุณภาพผู้เรียน ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่ำ  ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การคิด
วิเคราะห์ และความคิดที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
(ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549) (Office of Academic and Educational Standards. (2008).
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร นักการ
ศึกษา ครูอาจารย์รวมทั้งตัวผู้เรียนเองจะต้องมี ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่งคงจะ
ต้องปรับเปลี่ยนไปให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในอนาคต เมื่อมีภาพของ
อนาคตชัดเจนขึ้น บรรดานักคิด นักวิจัย และนักการศึกษาทั่วโลกจึงคิดและวิจัยรูปแบบการสอนใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ พร้อมรับสภาพแวดล้อมใหม่และลักษณะการงานใหม่ดั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา
10 – 20 ปีที่ผ่านมานี้มีกระแสของการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในและต่างประเทศ หลายประเทศใช้
โอกาสนี้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษามีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน องค์กรทางการศึกษา ปรับรูปแบบการ
สอนและการวัดผลจัดตั้งภาคีและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้แทบทุกประเทศพยายามอย่างมากที่จะ
ช่วยให้ครูอาจารย์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่ใช้กันมา
นานกว่า 100 ปี ให้มาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของประเทศ
ตนเอง ผลของความส�ำเร็จในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เป็นต้นก�ำเนิดแนวคิดเรื่องทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และวิจัยรูปแบบการสอนใหม่ ๆ ออกมาอีกหลายแบบก็ยังมีปัญหาที่ยังต้องจัดการอีกเพราะครู
อาจารย์มากกว่าครึ่งยังคงสอนแบบดั้งเดิม ในยุโรปและ ออสเตรเลียก้าวหน้ามากกว่าอเมริกาเพราะมีครูอาจารย์
เปลี่ยนการสอนไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ส่วนประเทศไทยปฏิรูปการศึกษามา 15 ปี แต่การสอนและการสอบยังคงเดิม
(วิริยะ ฤาชัยพานิชย์และ กมลรัตน์ ฉิมพาลี. 2559) (Wiriya Ruchaipanit and Kamonrat Chimpalee. (2016)
และแม้ว่าการจัดการศึกษาของไทยที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก�ำหนด
สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความ
สามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้
สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด หลักสูตรได้ก�ำหนดไว้ว่า เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความ
รู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมแต่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูก็ยังเป็นแบบดั้งเดิม การเรียนรู้ในห้องเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการป้อนความรู้พื้นฐานจากครูสู่ผู้เรียนและผู้
เรียนต้องเรียนท่องและท�ำความเข้าใจ เพื่อการสอบและการประเมินผล ไม่ได้เป็นทักษะการคิดในระดับสูงจึงท�ำให้ผู้
เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดประเมินค่า และ ตัดสินใจได้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน รู้จักคิด วิเคราะห์ และมีทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการเรียนด้วยการ
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ปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทั้งความรู้ ทักษะ ค่านิยม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ อ�ำเภอดอนสัก อ�ำเภอเกาะสมุย และอ�ำเภอเกาะพะงัน มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น จ�ำนวน 121
โรงเรียน ในเครือข่ายเกาะพะงันมีสถานศึกษา จ�ำนวน 9 โรงเรียนผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่าย
เกาะพะงัน ในปีการศึกษา 2561 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบ
ว่าค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 45.25 ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจอาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่ยังใช้การสอนแบบเดิม
จากสภาพการดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการศึกษาจึงได้ท�ำวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขึ้นเนื่องจาก “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” จะท�ำให้ผู้เรียนมี
ทั ก ษะในการคิ ด สร้างสรรค์ไ ด้อย่างเป็น รูป ธรรมสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดครั้งแรกและจึงน�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดในด้านอื่น ๆ ก่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของกระบวนพัฒนาทักษะการคิดการสอนก็จะท�ำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และสามารถพัฒนาทักษะการคิดจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่สูงขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน
อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่าย
เกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียน
ในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรอบแนวความคิดในการท�ำการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารแนวคิดและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ (Creativity-Based Learning (CBL) เป็นหลักในการศึกษาโดย วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (Wiriya Ruchaipanit. (2015) กล่าวว่า การสอนรูปแบบ
นี้เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาต่อยอดมาจาก การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Proplam - based - learning :
PBL) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL ) ของทิศนา แขม
มณี (Thidsna Khammanee. (2016) คือการวิเคราะห์เรื่องที่จนสอนให้เข้าใจ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สร้าง
บรรยากาศ การเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผู้เรียนตามที่
ก�ำหนดไว้ในการสอน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้จ�ำแนกองค์ประกอบออกเป็นออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู เครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ของโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ�ำนวน 9 โรงเรียน จ�ำนวน 114 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน 92 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครู เครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ ด้านการวัดและประเมินผล เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือข่ายเกาะพะงัน
อ�ำเภอเกาะพะงัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐานของโรงเรียนใน
เครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 น�ำผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน
อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน
ขั้นที่ 2 ร่างรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ของโรงเรียนในเครือ
ข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบการร่างรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ของ
โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน
ของโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการท�ำวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ�ำนวน 9 โรงเรียน จ�ำนวน 114 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�ำวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน สังกัด
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ�ำนวน 9 โรงเรียน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการยึดหลัก
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การหาค่าความยาก ค�ำนวณหาค่าดัชนีความยาก (Difficulty Index) ของแบบทดสอบ และเปรียบ
เทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดเรียนการ
เรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน

ผล และสรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้
2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐานพบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การพัฒนาครู การฝึกอบรม การนิเทศ การประเมินผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยน ดังนี้ ด้านความเป็นมาและความส�ำคัญของรูปแบบ ด้านองค์
ประกอบของรูปแบบ ด้านทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ
3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ พบว่า คะแนนวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
สร้างสรรค์เป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับดังนี้ ด้านการจัดการโครงการ ด้านเนื้อหา และด้านวิทยากร

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน
เพื่อให้เกิดความช�ำนาญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน และมีแนวทางในการพัฒนาการสอนของ
ครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ซึ่งเป็นกระบวน
การที่ส�ำคัญให้ครูเน้นการสอนที่จัดให้แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน เพื่อให้เด็กได้ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่ในการท�ำงานกลุ่มและครูผู้สอนจะต้องให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง กระบวนการท�ำงานกลุ่มให้
กับนักเรียน
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3. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อการด�ำเนินกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ รวมทั้งครูผู้สอนต้องเปิด โอกาสให้นักเรียนคิดนอกกรอบและหลากหลายตามความ
สนใจของนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ครูควรสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ควรเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ สอดคล้อง
กับเรื่องที่เรียน และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น รูปภาพ ข่าว คลิปวิดีโอ เป็นต้น จากผลวิจัย พบว่า คลิปวิดีโอเป็น
สื่อการเรียนรู้ที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้ดี
5. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย
และได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจะ ต้องให้ความส�ำคัญในการ เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน เรียงตามล�ำดับคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ และด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการจัดการเรียน
การสอนของครู สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน ต้องมีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ครูมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง
และ วรางคนา ทองนพคุณ (Siriwan Chatmaneerungruang and Wachakana Thongnaphakhun. (2014) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียน
รู้ และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นอกจากความรู้ในแต่ละสาขาวิชาแล้ว นักเรียนยังต้องมีทักษะที่ส�ำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นั่นคือ
การคิดวิเคราะห์เป็น รู้จักการแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเน้นการท�ำงานร่วม
กับผู้อื่น มีภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กล่าวคือ ความสามารถในการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลรวมทั้งการผลิต
สื่อ หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือ
ข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาครู การฝึกอบรม การนิเทศ การประเมินผล การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะ
สมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล�ำดับคือ
ด้านความเป็นมาและความส�ำคัญของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ด้าน
ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้
น�ำผลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐานที่
สามารถท�ำให้สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน มี 5 ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
Journal of the Association of Researchers Vol. 26 No.1 January – March 2021

Page | 220

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นตอนที่ 4 น�ำเสนอ และขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นรินทร์ สังข์รักษา (Narin Sangruksa (2017) ที่กล่าวว่า รูปแบบ เป็นโครงสร้าง
โปรแกรม แบบจ�ำลอง หรือตัวแบบที่จ�ำลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้น จากการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณา
ว่าสิ่งใดบ้างที่จะต้องน�ำมาศึกษาเพื่อใช้แทน แนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบนั้นๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุศร หงษ์ขุนทด (Anusorn Hongkhunthot (2013) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) จึงเป็นอีก 1 ทางเลือก ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย การสอนแบบ CBL คือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้น
กระบวนการลงมือท�ำ ด้วยความกระตือรือร้นในการค้นคว้า
3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียน
ในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี้
3.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ ก่อนและหลังการอบรมครู ตามรูปแบบการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.88 หลังการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ย 17.72 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม พบว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การฝึกอบรมครู
ตามรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่าย
เกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีการล�ำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก
ท�ำให้ครูเข้าใจเนื้อหา และสามารถน�ำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน สร้างความมั่นใจในตัวเอง ส่งผลให้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
(Boonyarit Piyasri. (2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่พบว่า ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความรู้
ความเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นนความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05
3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็น
ฐาน โรงเรียนในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล�ำดับคือ ด้านการจัดการ
โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมากจากรูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหาในการอบรมเป็นแบบผสมมีเนื้อหา มีตัวอย่าง ซึ่งการใช้เพื่อการจัด
กิจกรรม สามารถกระตุ้นผู้ฝึกอบรมให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (Krirk Tuomklang and Jintana Tuomklang (2012) ที่กล่าวว่า ความ
พึงพอใจคือความรู้สึกชอบ ความรู้สึกที่ดี ที่ประทับใจ หรือเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับในเชิงบวก โดย
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง
และยังมีความต้องการหลายระดับซึ่งหากได้รับการตอบสนองก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (Preeyaporn Wonganutarot (2010)กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
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ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการท�ำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผล
ตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงาน มีขวัญและ
ก�ำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�ำงาน รวมทั้งส่งผลต่อความส�ำเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนในเครือข่าย
เกาะพะงัน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1สภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การพัฒนาครู
การฝึกอบรม การนิเทศ การประเมินผล การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลที่ได้จากการศึกษา ใน
การทราบถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครู เขตพื้นที่การศึกษา
ต่าง ๆ สามารถประยุกต์ผลการศึกษาในการพัฒนาครูโดยการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐาน
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