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การพัฒนารปูแบบการเรยีนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
สําหรับการฝึกสอนครูชา่งครุศาสตรไ์ฟฟ้า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูช่าง     
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่
พัฒนาขึ้น   3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาขึน้ และ 4) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนที่จัดการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย คู่มือ
ครู แผนการสอน ส่ือการสอน และแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม จํานวน 23 คน ที่จัดการสอน
ตามปกติ และกลุ่มทดลอง จํานวน 24 คน ที่จัดการสอนโดยใช้รูปแบบ KWLPA Model จากนั้นนําชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t- test Independent) ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงฐาน
สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ แบบ KWLPA Model  ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36 )  2) คุณภาพ
ของชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39)  3) ประสิทธิภาพชุด 
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 72.35/81.15 ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนปกติอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้นโดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model  ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model,  สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์, การฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า 
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The Development of Learning Model Based on Creative Thinking Competency 
for Teacher Training in Electrical Engineering 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the learning model based on creative thinking 
competency for teacher training in electrical engineering, 2) to develop the instructional package for the 
professional experience course using developed learning model based on creative thinking 
competency, 3) to evaluate performance of the developed learning model, and 4) to compare the 
learning achievement between the experimental group and the control group. The research 
instruments consisted of the teacher’s manual, a lesson plan, teaching aids, and quizzes. The purposive 
sampling of this research were bachelor students who enrolled in the second semester in 2016 in the 
Department of Teacher Training for Electrical Engineering, Faculty of Technical Education at King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The sample used in two groups that consisted of 23 
conventional students of controlling group and 24 students of experimental group using the KWLPA 
learning model. Statistical tools including mean, percentage, standard deviation and t-test Independent 
had been adopted in the research. The research results were as follows: 1) the quality of the 
developed KWLPA learning model was at a high level ( X  = 4.36), 2) the quality of the research 
instruments was very appropriate ( X  = 4.39), 3) The performance (E1/E2) of the developed learning 
model was equal to 72.35/81.15 which did not meet the standard criterion of 80/80, and 4) the learning 
achievement of the experimental group was higher than the control group at the statistically significant 
level of .05. The overall conclusion found that the developed KWLPA learning model can encourage 
students to have a higher learning achievement and an increase in creative thinking competency. 
 
Keywords: KWLPA Learning Model, Creative Thinking Competency, Teacher Training in Electrical 

Engineering 
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1.  บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุถึงการจัด 
ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตรา 9(4) ให้ยึดหลักดังนี้ “มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแนว
การจัดกระบวนการเรยีนรู้ไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 ความ
ว่า “ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา” [1] และจากข้อบังคับของคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 1 มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้อ 11 ได้ระบุไว้ว่า  
“ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน” ดังนั้นสถาบัน 
การศึกษาที่มีหน้าที่ ในการผลิตครู จําเป็นที่ต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของคุรุสภา 
 จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่า Bloom [2] มีความเชื่อว่า การเรียนการสอนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้อง
กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และมนุษย์มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้อยู่ 6 ขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจําได้ 
(Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การ
สังเคราะห์ (Synthesizing) และการประเมินผล 
(Evaluating) ต่อมา Anderson et al [3] [4] ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นขั้นการเรียนรู้ในระดับสูงจากการ
สังเคราะห์และการประเมิน เป็นการประเมิน และการ
สร้างสรรค์ (Creating) โดยการสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ระดับสูงสุดที่จําเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ 
นอกจากน้ัน Guilford et al [5] ได้ทําการศึกษาและวิจัย
เรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor analysis) ทางด้าน
สติปัญญา และได้นําเสนอแบบจําลองโครงสร้างของ
สมรรถภาพทางสมอง ที่กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์

เป็นสมรรถภาพทางสมองที่สามารถคิดได้กว้างไกลหลาย
ทิศทาง หรือเรียกว่าการคิดอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย 
(Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่อง 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม 
(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ด้วย
การฝึกฝนหลายวิธี เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม [6] การฝึก
ความไวในความรู้สึก การฝึกจินตนาการ การฝึกอุปมาอุปไมย
หรือเปรียบเทียบ [7] เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ [8] 
เป็นต้น 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กําหนดปรัชญาไว้ว่า 
"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการพัฒนาคนและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
และได้กําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ว่า “บัณฑิตที่ 
คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” ดังนั้นเพื่อให้บัณฑิตมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว การจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพครูช่าง จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในการถ่ายทอด 
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล และสามารถบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม [9] 
 หลายสิบปีที่ผ่านมา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้มี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กําหนดให้มีการเรียน
การสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการฝึก
ทักษะการสอนแบบจุลภาคที่มีการลงมือปฏิบัติการสอน
หน้าชั้นเรียนด้วยกระบวนการฝึกทักษะและประสบการณ์
ในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบที่เรียงลําดับจาก
ง่ายไปหายาก และจากการศึกษาและสํารวจสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา  การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา 
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือที่ผ่านมา พบว่าครูฝึกสอนมีความ 
สามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP Model 
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าการฝึกหัดครูช่างที่มี
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ภาพควรมีการ
เน้นการจัดกิจก
นการะบวนกา
ควรส่งเสริมให้
ค์ในการฝึกปฏิ
ยากาศและจัดส
นใจในการเรียน
วามเป็นมาแล
งความสําคัญใน
ถนะด้านความ
รศาสตร์ไฟฟ้า 
มคิดสร้างสรร
ด้านต่าง ๆ ให้
นการพัฒนาบคุ
ต้องการของสัง

ประสงค์ของกา
พื่อพัฒนารูปแ
มคิดสร้างสรรค์ข
เพื่อพัฒนาชุด
ดยใช้รูปแบบก
น 
เพื่อทดสอบประ
เพื่อเปรียบเที
ลุ่มผู้เรียนที่จัด
เรียนปกติ 

เนินการวิจัย 
จัยในครั้งนี้เป็
แบบการเรียน
ค์สําหรับการฝึก
เนินการวิจัย ดั
การสํารวจข้อมู
กษาสภาพการ
ารณ์วิชาชีพหรอื
ตสาหกรรมบัณ
กสอนในสาขา
ารศึกษาที่ 2 
บถามกับกลุ่ม

รพัฒนารูปแบบ
กรรมที่ให้ผู้เรีย
ารเรียนการสอน
ห้ครูฝึกสอนมีค
ิบัติการสอน ต
สภาพแวดล้อมท
นรู้เพิ่มมากขึ้น 
ละความสําคัญ
นการพัฒนารูปแ
คิดสรา้งสรรค์ส
ที่สามารถส่งเ

รค์และสามาร
้เป็นไปอย่างมีป

คลากรทางการศึ
งคมและของปร

ารวิจัย 
บบการเรียนรู้
ของครูช่างครศุ
ดการสอนการ ึ
การเรียนรู้เชิง

ะสิทธิภาพชุดก
ทียบผลสัมฤท
การสอนตามรู

ปนการวิจัยเชิง
รู้เชิงฐานสมรร
กสอนครูช่างค
ังนี้ 
ล 
รเรียนการสอน
อรายวิชาที่เกี่ย
ณฑิต สาขาวิช
วิศวกรรมไฟฟ้

ปีการศึกษ
ตัวอย่างที่ เป็

บการเรียนสอน
นเป็นสําคัญแล
นเพิ่มมากขึ้น แ
ความคิดริเริ่มแ
ตลอดจนควรมีก
ที่กระตุ้นให้ผู้เรี

ดังกล่าว ผู้วิจัย
แบบการเรยีนรู้
สําหรบัการฝึกส
สริมให้ครูฝึกส
รถบูรณาการอ
ประสิทธิภาพ เ
ศึกษาให้มีคุณภ
ระเทศ 

เชิงฐานสมรรถ
ศาสตร์ไฟฟ้า 
ฝึกประสบกา
งฐานสมรรถน

ารสอนที่พัฒนา
ทธิ์ทางการเรี
ปแบบที่พัฒนา

งทดลอง ของก
รถนะด้านความ
รุศาสตร์ไฟฟ้า

ในรายวิชาการ
วข้อง หลักสูตร

ชาวิศวกรรมไฟ
ฟ้า-อิเล็กทรอนิ
ษา 2558    โดย
นอาจารย์ผู้ส

นให้
ละมี
และ
และ
การ
รียน

ยได้
รูเ้ชิง
สอน
สอน
องค์
เพื่อ
ภาพ

ถนะ

ารณ์
นะที่

าขึ้น 
รียน
าขึ้น

การ
มคิด
ที่มี

รฝึก
รครุ
ฟฟ้า
นิกส์ 
ยใช้
สอน

จํา
มห
อุต
เทค
เทค
มห
ผล

สํา
กา
3.4
ในร
ผู้ป
พัฒ
ครู ึ
กา

สร้
ตา

 ก
 ก
 ก
 ก
 ค
 ค
 แ
 ก
 ค
 ก

นวน 21 คน 
หาวิทยาลัยที่จั
ตสาหกรรม จํา
คโนโลยีราชมง
คโนโลยีพระจ
หาวิทยาลัยเทคโ
การศึกษาแสด

 

รูปที่ 1 ส
ผลการสํารวจ
หรับฝึกสอนค
รสอนมีค่าประ
45) และความย
ระดับปานกลา
ประเมินต้องกา
ฒนาสื่อที่สามา
ฝึกสอนมีความ
รจัดการเรียนก
สําหรับการส
้างสรรค์ของครู
รางที่ 1 ปัจจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต
สร้างส

การจินตนาการขอ
การกระตุ้นการเรีย
การยอมรับความส
การส่งเสริมความคิ
ความเข้าใจและเห็
ความคิดที่แตกต่าง
แนวคิดที่แปลกใหม
การเอาใจใส่ความคิ
ความคิดที่มีอิสระ
การพัฒนาความคิด

ค่าเฉลีย่

และครูฝึกสอ
ดการเรียนการ
านวน 3 สถาบ
งคลพระนคร วิ
อมเกล้าเจ้าคุณ
โนโลยีพระจอม
งดังรูปที่ 1 

 

สภาพปัญหากา
จสภาพปัญหาก
ครุศาสตร์ไฟฟ้
ะเมินเฉล่ียอยู่ใน
ยากง่ายของเน้ือ
าง ( X  =
ารให้มีการพัฒ
ารถส่งเสริมกา
มคิดสร้างสรร
การสอนที่เน้นผู้
สํารวจด้านปัจ
รูช่างครุศาสตรไ์
ยที่ส่งผลต่อคว
ต่อความคิด
สรรค ์
งผู้เรียน 

ยนรู้ 
ามารถผู้เรียน 

คิดของงผู้เรียน 
นใจผู้อ่ืน 
งกัน 
ม่ 
คิดที่หลากหลาย  

ดใหม่ๆ  
ยรวม 

นจํานวน 166
รสอนทางด้าน
บัน ได้แก่ มห
วิทยาเขตเทเวศ
ณทหารลาดกร
มเกล้าพระนคร

ารเรยีนการสอ
การจัดการเรีย
ฟ้า พบว่าการจ
นระดับปานกล
อหา มีค่าประเมิ
3.36) สําหรับ

ฒนา ได้แก่ การ
ารเรียนรู้ การส
ค์ในการปฏิบัติ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
จจัยที่ส่งผลต่อ
ไฟฟ้า ดังตาราง
ามคิดสร้างสรร

 % ความเห
อาจารย์ ค
83.33 
83.33 
75.00 
83.33 
75.00 
66.67 
83.33 
70.83 
83.33 
66.67 
77.08 

 

6 คน จาก
นครุศาสตร์
าวิทยาลัย
ศร์ สถาบัน
ระบัง และ
รเหนือ ซึ่ง

 
อน 
ยนการสอน 
จัดทําแผน 
าง ( X  = 
มินเฉล่ียอยู่
บประเด็นที่ 
รสร้างและ
ส่งเสริมให้ 
ติงาน และ
ญ  
อความคิด
งที่ 1 
รค์ 
ห็นด้วย 

ครูฝึกสอน 
89.76 
83.73 
60.24 
80.72 
73.49 
69.88 
88.55 
77.71 
87.35 
81.93 
79.34 
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จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจพบว่า อาจารย์และครู
ฝึกสอนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของครูช่าง         
ครุศาสตร์ไฟฟ้า ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในการ
ฝึกหัดครูช่าง ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
คํานึงถึงปัจจัยที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยส่งเสรมิ
ให้ครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้ามีสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นในการที่จะสามารถบูรณาการ
ความรู้ วิธีการถ่ายทอด การจัดกิจกรรม และเทคนิคการ
ทํางานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพที่จะได้ครูช่างที่มี
คุณภาพต่อไป 

 3.2  การวิเคราะห์หลักสูตร  
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์การสอนวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และได้กําหนดหัวข้อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้
กระบวนการเรียนการการสอนแบบ MIAP Model [10] 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การจูงใจเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นสนใจ
ปัญหา (Motivation) การให้ส่ิงบอกกล่าวหรือขั้นศึกษา
ข้อมูล (Information) การปฏิบัติหรือขั้นนําข้อมูลมา
ทดลองใช้ (Application) และการสําเร็จผลหรือขั้น
สําเร็จ (Progress) การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
สามารถแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 หัวข้อ มีรายละเอียดใน
แผนภูมิปะการัง ดังแสดงในรูปที่ 2 

กระบวนการเรียนการสอนแบบ
MIAP Model

4. การวัดและ
ประเมินผล

1. การจัดการเรียนการสอน
และการสร้างแรงจูงใจ

2. วิธีการ
สอน

3. สื่อการเรียน
การสอน

 
รูปที่ 2 วิเคราะห์เน้ือหาการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 

 สําหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า จะใช้
กระบวนการเรียนรู้  MIAP ที่จะส่งเสริมให้ ผู้ เรียน
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมตามลักษณะธรรมชาติของ
การเรียนรู้ ดังนั้นเน้ือหาในรายวิชาจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
MIAP Model เป็นสําคัญ  

  3.3  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนเพ่ิมมากขึน้ เช่น มีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน มี
การต้ังประเด็นปัญหา มีการนําเสนอและอภิปรายผล 
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน [11] เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นํา
เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL Model ที่พัฒนาขึ้นโดย  
Oga I Koroleva ในปี 1986 [12] โดยเป็นการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญที่ได้ผลดีสําหรับการสอนแบบรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม ไปบูรณาการร่วมด้วยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ชิ้นงานสําหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า KWLPA 
Model [13] ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยในแต่ละขั้นตอนในการเรียนรู้ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

1) ขั้นการเตรียมความรู้ (Know : K) ประกอบด้วย 
การทบทวนความรู้ การตรวจปรับพื้นฐานผู้เรียนและสรุป
เนื้อหา 

2) ขั้นกําหนดประเด็นการเรียนรู้ (What : W) 
ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นความรู้ การระดมสมอง 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการสรุปประเด็นความรู้ 

3) ขั้นการเรียนรู้ (Learning : L) ประกอบด้วย
กิจกรรมการกําหนดขอบเขตการเรียนรู ้การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล  การระดมสมอง และสรุปเนื้อหา 

4) ขั้นการปฏิบัติงาน (Practice : P) ประกอบด้วย
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การ
อภิปราย การนําเสนองาน และสรุปความรู้ 

5) ขั้นการประเมินผล (Assessment : A)  
ประกอบด้วย กิจกรรมการทดสอบ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และการตรวจปรับความรู้ที่ได้รับ   

รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดดังนี้ที่มีกรอบแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ดังแสดงในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 ก
    K
 

รูป
 รูปแบ
รูปแบบกา
5 ขั้นตอน
 การกํา
ของรูปแบ
ที่เน้นให้ผู้
ส่งเสริมให
ขั้นตอนที่
หลักการข
และเทคโ
ความคิดอ
ใหม่ ๆ อย
 3.4  ก
 การพัฒ
การสร้าง
ประกอบไ
ฝึกประสบ
แบบ MIA
ประเมินทั
ความคิดส

กรอบแนวคิดใ
KWLPA Mod

ที่ 4 รูปแบบกา
บการเรียนรู้ K
ารเรียนรู้ที่เน้น
น แสดงดังรูปที่ 
าหนดกิจกรรมก
บบการเรียนรู้ K
ผู้เรียนมีส่วนร่ว
ห้ผู้เรียนมีความ
ที่อาศัยทฤษฎีก
ของการสร้างสร
โนโลยีที่ เหมา
อย่างมีวิจารญ
ย่างเป็นรูปธรรม
การสร้างเครื่อง
ัฒนารูปแบบกา
เครื่องมือที่ใช้ใ
ไปด้วย คู่มือครู
บการณ์วิชาชีพโ
AP Model ใ
ทักษะการฝึกป
สร้างสรรค์ แส

ในการพฒันารปู
el 

ารเรยีนรู้ KWL
KWLPA Mode
นผู้เรียนเป็นสํา
4 

การเรียนการสอ
KWLPA Mod
วมในกิจกรรมเ
มคิดสร้างสรรค
การสร้างความ
รรค์ชิ้นงานโดย
าะสม อันจะส
ญาณและมีการ
มมากขึ้น 
มือวิจัย  
ารเรียนรู้ KWL
้ในการวิจัยได้
รู แผนกิจกรรม
โดยใช้กระบวน
บกิจกรรม แ
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รูปที่ 7 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเรียน
จะมีการทดสอบวัดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้
และเม่ือทําการเรียนการสอนครบทั้ง 4 หน่วยเรียน จะมี
การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
ข้อสอบปรนัยที่สร้างขึ้น 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยมีกิจกรรมการวัดและประเมินผล 
ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการปฏิบัติงาน เป็นแบบ รู
บิค (Rubrics score) ในการประเมิน จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ในรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน 
 

 
 

รูปที่ 8 กิจกรรมการวดัและประเมินผล 
 
4.  ผลการวิจัย 
 การวจิัยนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ ที่เน้น
การสร้างฐานสมรรถนะดา้นความคิดสรา้งสรรค์สําหรบั
การฝึกครูชา่งครุศาสตร์ไฟฟา้ โดยใช้ชดุการสอนและ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วจิัยได้พฒันาขึ้น ที่มีผลการวจิัย
ดังนี ้

4.1  ผลของรูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model     
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ถูกประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 
รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล

1. กระบวนการเรียนรู้ KWLPA  4.46 0.59 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.26 0.62 มาก 
3. ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 4.40 0.48 มาก 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.33 0.52 มาก 

รวม 4.36 0.46 มาก 
  

 ตารางท่ี 2 แสดงระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.36) โดยด้าน
กระบวนการเรียนรู้ KWLPA มีความความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.46) ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 4.2  ผลของชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะถูกประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน 

 รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 
1. ขั้นตอนการเรียนรู้ KWLPA  4.50 0.55 มาก 
2. เน้ือหาและแผนกิจกรรมการสอน 4.46 0.54 มาก 
3. โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. ส่ือการสอน (วีดิทศัน ์โปรแกรมจําลอง) 4.16 0.70 มาก 
5. การประเมินผล 4.22 0.51 มาก 

รวม 4.39 0.53 มาก 
  

ตารางที่ 3 แสดงระดับความเหมาะสมของชุดการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39) 
ซึ่งพบว่าด้านโปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60) ที่สามารถ
นําไปใช้ในการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้าได้   

4.3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน  
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิง

ฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการนําไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 คน มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ของกลุ่มตัวอย่าง ที่วัดจาก
ผลคะแนนของด้านความรู้และทักษะ ด้านความคิด
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สร้างสรรค์ และด้านเจตคติ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 72.35/ 
81.15 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดที่ร้อยละ 80 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 

ผลการทดสอบ ผลประสิทธิภาพ (%) 
E1 E2 

ด้านความรู้และทักษะ (60%) 40.29 47.36 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (30%) 22.52 24.08 
ด้านเจตคติ (10%) 9.54 9.71 

รวมทั้งหมด (100%) 72.35 81.15 
  

 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่ม

ทดลองที่จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ KWLPA 
Model กับกลุ่มควบคุมที่มีการสอนตามปกติ ในหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชั้นปีที่ 2 จํานวน 47 คน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คะแนน 

เฉลี่ย S.D. t P 

กลุ่มทดลอง 24 81.15 4.32 5.480* .000 
กลุ่มควบคุม 23 73.79 4.88   
  

จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.15  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.32 ส่วนกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 73.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.88 และเม่ือทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) พบว่ากลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สําหรับผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ในการฝึกครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า แสดงผลการเปรียบเทียบ
ในตารางที่ 6 

 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คะแนนความคิด

สร้างสรรค ์

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ความคิดริเร่ิม 3.37 67.33 3.61 72.22 
ความคิดคล่องแคล่ว 3.96 79.28 4.89 97.78 
ความคิดยืดหยุ่น 3.64 72.90 4.33 86.67 
ความคิดละเอียดลออ 3.37 67.48 3.50 70.00 

เฉลี่ยรวม 3.59 71.75 4.08 81.67 
  

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมิน
สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมพบว่า คะแนนด้านความคิดละเอียดลออ
ของกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือ 3.50 และ
กลุ่มควบคุมมีระดับคะแนน 3.37 ระดับคะแนนด้าน
ความคิดคล่องแคล่วของกลุ่มทดลองมีระดับสูงที่สุด คือ 
4.89 และกลุ่มควบคุมมีระดับคะแนน 3.96 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ดังนั้นสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 81.67 ซึ่งสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 71.75 สรุปได้ว่า
กลุ่มทดลองที่ผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ KWLPA Model มีสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยกระบวนการ
สอนตามปกติ 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เป็นการนําเสนอการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
สําหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า 
 5.1  รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนา 
ขึ้นและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 5.2  ชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 5.3  ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้
เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดการ
สอนรูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพร้อยละ 72.35/81.15 แสดงว่า
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของการเรียนการสอนมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดร้อยละ 80  
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 5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ผ่าน
การเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนและรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีค่าร้อยละ 81.15 สูงกว่า 
กลุ่มควบคุมที่ ผ่ านการเรี ยนการสอนแบบปกติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 73.79 เม่ือทดสอบทาง
สถิติโดยใช้ t-test พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่
ผ่านการจัดการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ KWLPA 
Model คิดเป็นร้อยละ 81.67 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
ตามปกติ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.75 ดังนั้นสามารถสรุปได้
ว่ารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 
 
6.  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีกิจกรรมกลุ่ม มีการค้นคว้า การลงมือ
ปฏิบัติงาน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีม 
มีการแลกเปล่ียนความรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรมส่วน
ใหญ่มีความเหมาะสม แต่กิจกรรมบางส่วนมีเวลา
ดําเนินการน้อยเกินไป ดังน้ันควรปรับวิธีการดําเนินการ
ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนด หรือให้ดําเนินการ
นอกเวลา นอกจากนั้นการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอน ควรมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายที่
สามารถเลือกใช้ตามความแตกต่างของระดับความรู้
ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน 
 6.2 วิธีการการวัดและประเมินผล พบว่า มีวิธีการ
วัดผลที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต 
ชิ้นงาน การนําเสนอ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดแต่
อย่างไรก็ตามควรมีแบบทดสอบอัตนัยหรือการบรรยาย
ที่สามารถวัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และควรมีการ
ทบทวนและตรวจปรับความรู้ที่เหมาะสม 
 6.3 กิจกรรมและการวัดผลด้านทักษะความคิด
สร้างสรรค์ เป็นส่ิงที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียด
มาก ดังนั้นควรปรับปรุงกิจกรรมการสอนและวิธีการ
วัดผลที่สามารถประเมินการพัฒนาด้านทักษะความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง 
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