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53253910 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั : รูปแบบการเรียนการสอน / กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์/ นวตักรรมดา้นสุขภาพ /  
 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 

 นิวฒัน์ บุญสม : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์. อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ  รศ.ดร.วชิยั วงษใ์หญ่ และ รศ.ดร.คณิต เขียววชิยั.  335 หนา้. 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์   
2) ศึกษาพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมดา้นสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษา
ผลของการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม
นวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ไปขยายผลการใช ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน   
การสอน แผนการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ และแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริม

นวตักรรมด้านสุขภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  มีช่ือว่า “4CO-PAC Model”                   
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิง
กระบวนการการเรียนการสอน และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นท่ี 2 การร่วมกนัคน้หาแนวคิด 
(Collaborative Idea Finding) ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัสร้างนวตักรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นท่ี 4 
การร่วมกนัสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) ซ่ึงทุกขั้นตอนหลกัจะมีขั้นตอนยอ่ย 3 ขั้นท่ี
เรียกวา่ “PAC” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบติั (Action : A) และขั้นสรุป (Conclusion : C) โดย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

         2. ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และนวตักรรมดา้นสุขภาพของนักเรียน ในช่วง
ระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน มีพฒันาการข้ึนและโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ         
มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

3. ผลการขยายผล พบวา่ หลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน นกัเรียนกลุ่ม
ขยายผลมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และมีนวตักรรมดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน               บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา...........................................                 ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. ................................. 2. ................................. 3. .................................... 
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NIWAT BOONSOM: THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL USING 

CREATIVE PROBLEM SOLVING PROCESS TO ENHANCE HEALTH INNOVATION OF SCIENCE 
GIFTED STUDENTS.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF. 
WICHAI WONGYAI, Ed.D., AND ASSOC. PROF. KANIT KHEOVICHAI, Ph.D. 335 pp. 

The objectives of this research were to: 1) develop and study the efficiency of the instructional model 

using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted students, 2) study the learning 

progress of creative problem solving abilities, health innovation, and health behaviors, and 3) study the effectiveness 

of the instructional model using creative problem solving process to enhance health innovation of science gifted 

students on expansion group. The samples comprised of 24 tenth grade students at Mahidol Wittayanusorn School, 

during the second semester of academic year 2013. The research instruments were consisted of the instructional 

model using creative problem solving process, model handbook, lesson plans, creative problem solving abilities 

evaluation forms, health innovation evaluation form, and health behaviors evaluation form. The data were analyzed 

by percentage (%), mean ( X ), and standard deviation (S.D.). 

The results were as follows : 

1. The developed instructional model called “4CO-PAC model” consisted of 3 important factors which 
were 1) principle and objective factor, 2) instructional factor, and 3) condition of implementation factor. The 
instructional process included 4 steps including 1) Collaborative problem finding, 2) Collaborative idea finding,                  
3) Collaborative innovation building, and 4) Collaborative acceptance building. Each step consisted of 3 processes 
called “PAC” which were Preparation : P, Action : A, and Conclusion : C. The effectiveness of the developed    
4CO-PAC model was at the highest level. 

2. The students’ creative problem solving abilities and health innovation were gradually increased during 
the instructional process. The overall of the students’ creative problem solving abilities, health innovation, and 
health behaviors were at good level.   

3. The dissemination of the instructional model using creative problem solving process to enhance health 
innovation of science gifted students in an expansion student group were as follows : overall of creative problem 
solving abilities was at good level while overall of health innovation and health behaviors were at excellence level. 
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 วิทยานิพนธ์  เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นสุขภาพของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์”  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์            
ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ และรองศาสตราจารย ์ดร.คณิต เขียววิชยั 
อาจารย์ท่ีปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือสนบัสนุนและตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการท า
วิจยั ท าให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูงไวใ้น
โอกาสน้ี 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย รองศาสตราจารย์ ดร .วาสนา         
คุณาอภิสิทธ์ิ รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา พุ่มพชาติ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติคม คาวรัีตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โรม วงศป์ระเสริฐ อาจารย ์ดร.โชติมา 
หนูพริก และอาจารย ์ดร.อุษา จีนเจนกิจ ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและอาจารยโ์รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องคก์ารมหาชน และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  
ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์สถานท่ี และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย ์ท่ีจุดประกายให้เห็นถึงความส าคญัของ
การพฒันาตนเองทางด้านการศึกษา ตลอดจนครอบครัวบุญสม ท่ีสนับสนุนและให้โอกาสผูว้ิจยั
ประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  


