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นิวฒั น์ บุญสม : การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ . อาจารย์ที่
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ และพฤติกรรม
สุ ขภาพ ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษา
ผลของการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ ม
นวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ไปขยายผลการใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
จานวน 24 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ ม
นวัต กรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ มี ชื่ อ ว่า “4CO-PAC Model”
มี อ งค์ป ระกอบสาคัญ 3 องค์ป ระกอบ คื อ องค์ป ระกอบเชิ ง หลักการและวัต ถุ ป ระสงค์ องค์ป ระกอบเชิ ง
กระบวนการการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนมี 4
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่ วมกันค้นหาปั ญหา (Collaborative Problem Finding) ขั้นที่ 2 การร่ วมกันค้นหาแนวคิด
(Collaborative Idea Finding) ขั้นที่ 3 การร่ วมกันสร้างนวัตกรรม (Collaborative Innovation Building) และขั้นที่ 4
การร่ วมกันสร้างการยอมรับ (Collaborative Acceptance Building) ซึ่ งทุกขั้นตอนหลักจะมีข้ นั ตอนย่อย 3 ขั้นที่
เรี ยกว่า “PAC” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมการ (Preparation : P) ขั้นปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสรุ ป (Conclusion : C) โดย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุ ขภาพของนักเรี ยน ในช่วง
ระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีพฒ
ั นาการขึ้นและโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
3. ผลการขยายผล พบว่า หลังการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน นักเรี ยนกลุ่ม
ขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี และมีนวัตกรรมด้านสุ ขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
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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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