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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
สําหรับการฝึกสอนครูชา่ งครุศาสตร์ไฟฟ้า
นุชนาฏ ชุ่มชื่น1* สมศักดิ์ อรรคทิมากูล2 และ มงคล หวังสถิตย์วงษ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูช่าง
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่
พัฒนาขึ้น 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาขึน้ และ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนที่จัดการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย คู่มือ
ครู แผนการสอน สื่อการสอน 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 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( 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
Nutchanat Chumchuen1* Somsak Akatimagool2 and Mongkol Wangsathitwong3
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
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุถึงการจัด
ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตรา 9(4) ให้ยึดหลักดังนี้ “มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแนว
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 ความ
ว่า “ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้
ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กทั กษะ กระบวนการคิ ด การจั ดการ การ
เผชิ ญสถานการณ์ และการประยุ กต์ ความรู้ มาใช้ เพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา” [1] และจากข้อบังคับของคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 1 มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้อ 11 ได้ระบุไว้ว่า
“ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน” ดังนั้นสถาบัน
การศึ ก ษาที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการผลิ ต ครู จํ า เป็ น ที่ ต้ อ งจั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของคุรุสภา
จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
พบว่า Bloom [2] มีความเชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้อง
กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และมนุษย์มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้อยู่ 6 ขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจําได้
(Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การ
สังเคราะห์ (Synthesizing)
และการประเมิ นผล
(Evaluating) ต่อมา Anderson et al [3] [4] ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเป็นขั้นการเรียนรู้ในระดับสูงจากการ
สังเคราะห์และการประเมิน เป็นการประเมิน และการ
สร้างสรรค์ (Creating) โดยการสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ระดับสูงสุดที่จําเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์
นอกจากนั้น Guilford et al [5] ได้ทําการศึกษาและวิจัย
เรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor analysis) ทางด้าน
สติ ปั ญญา และได้ นํ าเสนอแบบจํ าลองโครงสร้ างของ
สมรรถภาพทางสมอง ที่กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
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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
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ได้ กํ าหนดปรั ชญาไว้ ว่ า
"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยมุ่ง
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการพัฒนาคนและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
และได้ กํ าหนดอั ตลั กษณ์ ของบั ณฑิ ตไว้ ว่ า “บั ณฑิ ตที่
คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น” ดังนั้นเพื่อให้บัณฑิตมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว การจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพครูช่าง จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในการถ่ายทอด
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล และสามารถบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม [9]
หลายสิบปีที่ผ่านมา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้มี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กําหนดให้มีการเรียน
การสอนในรายวิ ชาการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ของ
นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการฝึก
ทักษะการสอนแบบจุลภาคที่มีการลงมือปฏิบัติการสอน
หน้าชั้นเรียนด้วยกระบวนการฝึกทักษะและประสบการณ์
ในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบที่เรียงลําดับจาก
ง่ายไปหายาก และจากการศึกษาและสํารวจสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือที่ผ่านมา พบว่าครูฝึกสอนมีความ
สามารถและทั ก ษะในการถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า น
เทคโนโลยีด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP Model
อย่ า งไรก็ ต ามมี ข้ อ เสนอแนะว่ า การฝึ ก หั ด ครู ช่ า งที่ มี
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ประสิทธิภภาพควรมีการรพัฒนารูปแบบบการเรียนสอนนให้
ทันสมัยที่เน้นการจัดกิจกรรมที
ก ่ให้ผู้เรียนเป็นสําคัญแลละมี
ส่วนร่วมในการะบวนกาารเรียนการสอนนเพิ่มมากขึ้น แและ
ที่สําคัญคควรส่ งเสริมให้ห้ครูฝึกสอนมีความคิ
ค
ดริ เริ่มแและ
สร้างสรรคค์ในการฝึกปฏิิบัติการสอน ตลอดจนควรมี
ต
กการ
สร้างบรรยยากาศและจัดสภาพแวดล้
ส
อมทที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนนใจในการเรียนรู
น ้เพิ่มมากขึ้น
จากความเป็นมาแลละความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยยได้
เล็งเห็นถึงงความสําคัญในนการพัฒนารูปแบบการเรี
แ
ยนรูรู้เชิง
ฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์สํสาหรับการฝึกสสอน
ครูช่างครุรศาสตร์ไฟฟ้า ที่สามารถส่งเสริมให้ครูฝึกสสอน
เกิ ด ความมคิ ด สร้ า งสรรรค์ แ ละสามารรถบู ร ณาการอองค์
ความรู้ในดด้านต่าง ๆ ให้้เป็นไปอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพ เเพื่อ
นําไปใช้ในนการพัฒนาบุคลากรทางการศึ
ค
ศึกษาให้มีคุณภภาพ
ตามความต้องการของสังคมและของปร
ง
ระเทศ
2. วัตถุปประสงค์ของกาารวิจัย
้ งฐานสมรรถถนะ
2.1 เพืพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเชิ
ด้านความมคิดสร้างสรรค์ของครู
ข ช่างครุศาสตร์
ศ ไฟฟ้า
2.2 เเพื่ อพั ฒนาชุ ดการสอนการ
ด
ฝึึกประสบกาารณ์
วิ ชาชี พโดดยใช้ รู ปแบบกการเรี ยนรู้ เชิงฐานสมรรถน
ง
นะที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เเพื่อทดสอบประะสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาาขึ้น
2.4 เเพื่ อ เปรี ย บเทีที ย บผลสั ม ฤททธิ์ ท างการเรีรี ย น
ระหว่างกลลุ่มผู้เรียนที่จัดการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาาขึ้น
กับกลุ่มผูเ้เรียนปกติ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ป็
จั ยเชิงทดลอง
ง
ของกการ
การวิ จจั ยในครั้ งนี้ เปนการวิ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรรถนะด้านความมคิด
ก
ช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า ที่มี
สร้างสรรคค์สําหรับการฝึกสอนครู
วิธีการดําเเนินการวิจัย ดัังนี้
3.1 กการสํารวจข้อมูล
การศึกกษาสภาพการรเรียนการสอนในรายวิชาการรฝึก
ประสบกาารณ์วิชาชีพหรือรายวิ
อ ชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรรครุ
ศาสตร์อุตตสาหกรรมบัณฑิ
ณ ต สาขาวิชาวิ
ช ศวกรรมไฟฟฟ้า
สําหรับฝึกกสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ฟ้า-อิเล็กทรอนินิกส์
ในภาคกาารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
ษ 2558 โดยยใช้
แบบสอบบถามกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นอาจารย์ ผู้ สสอน
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จํ านวน 21 คน และครู ฝึ กสอ นจํ านวน 1666 คน จาก
ั
ยนการรสอนทางด้านครุ
น ศาสตร์
มหหาวิทยาลัยที่จดการเรี
อุตสาหกรรม
ต
จํานวน
า 3 สถาบบั น ได้ แก่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคคโนโลยีราชมงงคลพระนคร วิ ทยาเขตเทเวศศร์ สถาบัน
เทคคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณณทหารลาดกรระบัง และ
มหหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีพระจอมมเกล้าพระนครรเหนือ ซึ่ง
ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สภาพปั
ส
ญหากาารเรียนการสออน
ผลการสํารวจจสภาพปัญหากการจัดการเรียนการสอน
ย
สํ าหรั บฝึ กสอนคครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ฟ้ า พบว่ าการจจั ดทํ าแผน
การสอนมีค่าประะเมินเฉลี่ยอยู่ในนระดับปานกลาง ( X =
3.445) และความยยากง่ายของเนื้ออหา มีค่าประเมิมินเฉลี่ยอยู่
ในรระดับปานกลาาง ( X = 3.36) สําหรับประเด็
บ
นที่
ผู้ประเมิ
ป นต้องกาารให้มีการพัฒฒนา ได้แก่ การรสร้างและ
พัฒนาสื
ฒ ่อที่สามาารถส่งเสริมกาารเรียนรู้ การสส่งเสริมให้
ครูฝึึกสอนมีความมคิดสร้างสรร ค์ในการปฏิบัติติงาน และ
การจัดการเรียนกการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ
สํ าหรั บการสสํ ารวจด้ านปั จจจั ยที่ ส่ งผลต่อความคิ
อ
ด
สร้้างสรรค์ของครูรูช่างครุศาสตร์ไไฟฟ้า ดังตารางงที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยที
ย ่ส่งผลต่อคว ามคิดสร้างสรรรค์
ปัจจัยที่ส่งผลตต่อความคิด
สร้างสสรรค์
การจิ
ก นตนาการของผู้เรียน
การกระตุ
ก
้นการเรียนรู
ย ้
การยอมรั
ก
บความสามารถผู้เรียน
การส่
ก งเสริมความคิคิดของงผู้เรียน
ความเข้
ค
าใจและเห็นใจผู้อื่น
ความคิ
ค ดที่แตกต่างกั
งน
แนวคิ
แ ดที่แปลกใหมม่
การเอาใจใส่
ก
ความคิคิดที่หลากหลาย
ความคิ
ค ดที่มีอิสระ
การพั
ก ฒนาความคิดใหม่
ด ๆ
ค่าเฉลียรวม
ย่

% ความเหห็นด้วย

อาจารย์
83.33
83.33
75.00
83.33
75.00
66.67
83.33
70.83
83.33
66.67
77.08

ครู
ค ฝึกสอน
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 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในการ
ฝึกหัดครูช่าง ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่
คํานึงถึงปัจจัยที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้ ค รู ช่ า งครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า มี ส มรรถนะด้ า นความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพิ่ มมากขึ้ นในการที่ จะสามารถบู รณาการ
ความรู้ วิธีการถ่ายทอด การจัดกิจกรรม และเทคนิคการ
ทํางานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพที่จะได้ครูช่างที่มี
คุณภาพต่อไป
3.2 การวิเคราะห์หลักสูตร
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ ก ารสอนวิ ช าชี พ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
และได้กําหนดหัวข้อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้
กระบวนการเรียนการการสอนแบบ MIAP Model [10]
ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ การจูงใจเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นสนใจ
ปัญหา (Motivation) การให้สิ่งบอกกล่าวหรือขั้นศึกษา
ข้อมูล (Information) การปฏิบัติหรือขั้นนําข้อมูลมา
ทดลองใช้ (Application) และการสําเร็จผลหรือขั้น
สําเร็จ (Progress) การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อ มีรายละเอียดใน
แผนภูมิปะการัง ดังแสดงในรูปที่ 2
4. การวัดและ
ประเมินผล

3. สื่อการเรียน
การสอน

1. การจัดการเรียนการสอน
และการสร้างแรงจูงใจ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ
MIAP Model

2. วิธีการ
สอน

รูปที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สํ าหรั บการฝึ กสอนครู ช่ างครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า จะใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ MIAP ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามลักษณะธรรมชาติของ
การเรียนรู้ ดังนั้นเนื้อหาในรายวิชาจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนการสอนแบบ
MIAP Model เป็นสําคัญ
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3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มี บทบาทสํ าคั ญในกระบวนการเรี ยนการสอนภายใน
ห้องเรียนเพิม่ มากขึน้ เช่น มีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน มี
การตั้ งประเด็ นปั ญหา มีการนําเสนอและอภิ ปรายผล
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน [11] เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นํา
เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL Model ที่พัฒนาขึ้นโดย
Oga I Koroleva ในปี 1986 [12] โดยเป็นการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญที่ได้ผลดีสําหรับการสอนแบบรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม ไปบูรณาการร่วมด้วยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ชิ้นงานสําหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ เรี ยกว่ า 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
กิจกรรมการกําหนดขอบเขตการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล การระดมสมอง และสรุปเนื้อหา
4) ขั้นการปฏิบัติงาน (Practice : P) ประกอบด้วย
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การ
อภิปราย การนําเสนองาน และสรุปความรู้
5) ขั้นการประเมินผล (Assessment : A)
ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมการทดสอบ การวั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียน และการตรวจปรับความรู้ที่ได้รับ
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดดังนี้ที่มีกรอบแนวคิด
การพั ฒ นารู ปแบบการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ฐานสมรรถนะด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ ดังแสดงในรูปที่ 3
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

การสอนที่ ประกอบด้ วย วี ดิ ทั ศน์ ชุ ดสาธิ ต โปรแกรม
ล แสดงดังรูปที่ 6
จําลอง

รูปที่ 3 กกรอบแนวคิดในการพั
ใ
ฒนารูปแบบการเรี
ป
ยนนรู้
KKWLPA Model
รูปที่ 5 คู่มือครูและะแบบประเมิน

รูปที่ 4 รูปแบบกาารเรียนรู้ KWLLPA Model
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA
K
Modeel ที่พัฒนาขึ้นเเป็น
รูปแบบกาารเรียนรู้ที่เน้นผู
น ้เรียนเป็นสําคัญ ประกอบดด้วย
5 ขั้นตอนน แสดงดังรูปที่ 4
การกําาหนดกิจกรรมกการเรียนการสออนในแต่ละขั้นตตอน
ของรูปแบบบการเรียนรู้ KWLPA
K
Model จะถูกออกแแบบ
ที่เน้นให้ผผูู้เรียนมีส่วนร่วมในกิ
ว จกรรมเเป็นสําคัญ แและ
ส่งเสริมใหห้ผู้เรียนมีความมคิดสร้างสรรคค์ในการทํางานนทุก
ขั้นตอนทีที่ อาศัยทฤษฎีการสร้
ก างความมรู้ด้วยตนเองแและ
หลักการขของการสร้างสรรรค์ชิ้นงานโดยยอาศัยสื่อการสสอน
และเทคโโนโลยี ที่ เ หมาาะสม อั น จะสส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ยยนมี
ความคิดออย่างมีวิจารญ
ญาณและมีการรจินตนาการในนสิ่ง
ใหม่ ๆ อยย่างเป็นรูปธรรมมมากขึ้น
3.4 กการสร้างเครื่องมือวิจัย
การพัฒ
ั นารูปแบบกาารเรียนรู้ KWLLPA Model แและ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการสออนที่
ประกอบไไปด้วย คู่มือครูรู แผนกิจกรรมการสอนเรื่อง การ
ฝึกประสบบการณ์วิชาชีพโดยใช้
โ กระบวนนการเรียนการสสอน
แบบ MIAAP Model ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
แ
แแบบ
ประเมินทักษะการฝึกปฏิ
ป บัติการ และแบบประเเมิน
ความคิดสสร้างสรรค์ แสสดงดังรูปที่ 5 และสื่อการเรีรียน
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รูปที่ 6 สือการเรี
่อ ยนการสสอนที่ใช้ในการวิวิจัย
3.5 การนําไปปใช้งานกับกลุม่ มตัวอย่าง
การดําเนินกาารจัดการเรียนกการสอนตามรูรปแบบการ
ย ้ KWLPA Model จะใช้กลุ่มตัวอย่
อ างที่เป็น
เรียนรู
นั กศึ
ก ก ษาที่ ล งทะะเบี ย นในภาคคเรี ย นที่ 2 ปีการศึ ก ษา
2559 ในหลั ก สู ตรครุ ศ าสตรร์ อุ ต สาหกรรรมบั ณ ฑิ ต
สาขขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า ชั้นปีททีี ่ 2 จํานวน 47
4 คน ของ
ภาควิชาครุศาสตตร์ไฟฟ้า มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีพระ
จออมเกล้ า พระนครเหนื อ ที่ ใ ชช้ ร ะยะเวลาดํดํ า เนิ น การ
จํานวน
น 4 สัปดาห์ เวลารวมทั้งงหมด 20 ชั่วโมมง โดยเริ่ม
จากการจัดการเรีรียนการสอนในนชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPPA Model โดยยในแต่ละขั้นตออนของการ
ฝึกสอนในแต่
ก
ละหน่
ะ วยเรี ยนผูผู้ วิ จั ยจะใช้ แบบประเมิ น
ทั กษะการฝึ
ก
กปฏิฏิ บั ติ ก าร และะแบบประเมินความคิ
น
ด
สร้้ า งสรรค์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย คความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด
คล่ล่องแคล่ว ความมคิดยืดหยุ่น แและความคิดละะเอียดลออ
กิจกรรมการเรียนการสอนแสดง
น
งในรูปที่ 7
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้

รูปที่ 7 กิจกรรมการเรียนการสอน
หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเรียน
จะมีการทดสอบวัดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้
และเมื่อทําการเรียนการสอนครบทั้ง 4 หน่วยเรียน จะมี
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
ข้อสอบปรนัยที่สร้างขึ้น
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวั ดและประเมิ นผลการเรียนรู้ ตามรูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยมีกิจกรรมการวัดและประเมินผล
ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการปฏิบัติงาน เป็นแบบ รู
บิค (Rubrics score) ในการประเมิน จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ในรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน

รูปที่ 8 กิจกรรมการวัดและประเมินผล
4. ผลการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ที่เน้น
การสร้างฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
การฝึกครูชา่ งครุศาสตร์ไฟฟ้า โดยใช้ชดุ การสอนและ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยได้พฒ
ั นาขึ้น ที่มีผลการวิจัย
ดังนี้
4.1 ผลของรูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ถูกประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ผลดังแสดงในตารางที่ 2
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รายการประเมิน
1. กระบวนการเรียนรู้ KWLPA
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
3. สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวม

Mean

4.46
4.26
4.40
4.33
4.36

S.D.
0.59
0.62
0.48
0.52
0.46

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 แสดงระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.36) โดยด้าน
กระบวนการเรียนรู้ KWLPA มีความความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.46) ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบ
การเรี ย นรู้ KWLPA Model ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี คุ ณ ภาพที่
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
4.2 ผลของชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะถูกประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน
รายการประเมิน
1. ขั้นตอนการเรียนรู้ KWLPA
2. เนื้อหาและแผนกิจกรรมการสอน
3. โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์
4. สื่อการสอน (วีดิทศั น์ โปรแกรมจําลอง)
5. การประเมินผล
รวม

Mean S.D.

4.50
4.46
4.60
4.16
4.22
4.39

0.55
0.54
0.52
0.70
0.51
0.53

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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
ผลคะแนนของด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ ด้ า นความคิ ด
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

สร้างสรรค์ และด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.35/
81.15 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดที่ร้อยละ 80
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
ผลการทดสอบ
ด้านความรู้และทักษะ (60%)
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (30%)
ด้านเจตคติ (10%)
รวมทั้งหมด (100%)

ผลประสิทธิภาพ (%)
E1
E2
40.29
47.36
22.52
24.08
9.54
9.71

81.15

72.35

4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบ KWLPA
Model กับกลุ่มควบคุมที่มีการสอนตามปกติ ในหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชั้นปีที่ 2 จํานวน 47 คน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

24
23

คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
81.15 4.32
73.79 4.88

t

P

5.480*

.000

จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.15 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.32 ส่วนกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 73.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.88 และเมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) พบว่ากลุ่มทดลองมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ในการฝึกครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า แสดงผลการเปรียบเทียบ
ในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ความคิดริเริ่ม
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
คะแนนความคิด
สร้างสรรค์

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมิน
สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมพบว่า คะแนนด้านความคิดละเอียดลออ
ของกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือ 3.50 และ
กลุ่ มควบคุ มมี ร ะดั บคะแนน 3.37 ระดั บคะแนนด้ า น
ความคิดคล่องแคล่วของกลุ่มทดลองมีระดับสูงที่สุด คือ
4.89 และกลุ่มควบคุมมีระดับคะแนน 3.96 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ดังนั้นสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 81.67 ซึ่งสูงกว่า
กลุ่ มควบคุ มที่ มี ค่ าเฉลี่ ยรวมร้ อยละ 71.75 สรุ ปได้ ว่ า
กลุ่ มทดลองที่ ผ่ านการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรียนรู้แบบ KWLPA Model มีสมรรถนะด้านความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยกระบวนการ
สอนตามปกติ
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทความวิจัยนี้เป็นการนําเสนอการพัฒนารูปแบบ
การเรี ยนรู้ เชิ งฐานสมรรถนะด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์
สําหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า
5.1 รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนา
ขึ้นและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
5.2 ชุ ด การสอนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที่
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
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ผ่ า นการเรี ย นการสอนแบบปกติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 73.79 เมื่อทดสอบทาง
สถิติโดยใช้ t-test พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่
ผ่ า นการจั ด การสอนตามรู ป แบบการเรี ย นรู้ KWLPA
Model คิดเป็นร้อยละ 81.67 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
ตามปกติ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.75 ดังนั้นสามารถสรุปได้
ว่ ารู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิ งฐานสมรรถนะด้ านความคิ ด
สร้ างสรรค์ ที่ พั ฒนาขึ้ นส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น และมี ส มรรถนะด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย
6.1 กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นความคิ ด
สร้ า งสรรค์ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม มี ก ารค้ น คว้ า การลงมื อ
ปฏิบัติงาน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีม
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน และกิจกรรมส่วน
ใหญ่ มี ค วามเหมาะสม แต่ กิ จ กรรมบางส่ ว นมี เ วลา
ดําเนินการน้อยเกินไป ดังนั้นควรปรับวิธีการดําเนินการ
ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนด หรือให้ดําเนินการ
นอกเวลา นอกจากนั้ น การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน ควรมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายที่
สามารถเลื อ กใช้ตามความแตกต่างของระดับความรู้
ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน
6.2 วิธีการการวัดและประเมินผล พบว่า มีวิธีการ
วั ด ผลที่ ห ลากหลาย เช่ น การทดสอบ การสั ง เกต
ชิ้นงาน การนําเสนอ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดแต่
อย่างไรก็ตามควรมีแบบทดสอบอัตนัยหรือการบรรยาย
ที่สามารถวัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และควรมีการ
ทบทวนและตรวจปรับความรู้ที่เหมาะสม
6.3 กิ จ กรรมและการวั ด ผลด้ า นทั ก ษะความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียด
มาก ดังนั้นควรปรับปรุงกิจกรรมการสอนและวิธีการ
วัดผลที่สามารถประเมินการพัฒนาด้านทักษะความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง

_19-1216(194-203)21.indd 202

7. เอกสารอ้างอิง
[1] Royal Thai Government Gazette, National
Education Act B.E. 2542 (1999) and
Amendments (Second National Education
Act .B.E. 2545 (2002), 2002. (in Thai)
[2] B. S. Bloom, Taxonomy of Education
Objectives Handbook I : Cognitive Domain,
New York: David McKay Company, 1956.
[3] L. W. Anderson, D. Krathwohl, P. Airasian, K.
A. Cruikshank, R. E. Mayer, P. Pintrich, J.
Raths and M. C. Wittrock, A taxonomy for
learning, teaching, and assessing: A revision
of Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives (Complete edition), New York:
Longman., 2001.
[4] D. R. Krathwohl, "A Revision of Bloom's
Taxonomy: An Overview," Theory Into
Practice, vol. Vol.41 No.4, pp. 212-218, 2002.
[5] J. P. Guilford, The Nature of Human
Intelligence, New York: McGraw - Hill, 1967.
[6] J. Dewey, How We Think: A Restatement of
the Relation of Reflective Thinking to the
Educative Process (1910), Boston: Heath,
1933.
[7] R. Gordon, "A curriculum for authentic
learning," The Education Digest, vol. Vol.63,
pp. 4-8, 1998.
[8] E. D. Bono, Six Thinking Hats. Cambridge,
Little: Brown and Company, 1956.
[9] T.-l. Shen, J.-c. Lai and M.-c. Tsai, "The
Performance and Impact of Applying Lotus
Blossom Technique in Teaching on Creative
Problem Solving," in International
Conference on Advanced Materials for
Science and Engineering (ICAMSE), Tainan,
2016.

21/1/2563 BE 14:38

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

203

[10] S. Promchun, "A Training Model for Teachers
on Research Methodology and Research
Reports by Using MIAP Teaching Process,"
Technical Education Journal King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok,
vol. Vol.2 No.1, pp. 29-34., 2011. (in Thai)
[11] S. Khamkleang, R. Jinawong and S.
Akatimagool, "Development of Instruction
Media Integration(IMI) with SEDEA Learning
Model for Microwave Engineering Course," in
International Conference on Technical
Education (ICTE2009), Bangkok, 2009.
[12] D. M. Ogle, "K-W-L: A teaching model that
develops active reading of expository text,"
Reading Teacher, vol. Vol.39, pp. 564-570,
1986.
[13] N. Chumchuen, S. Akatimagool and M.
Wangsathitwong, "The Development of
KWSLPA Learning Model Based on Creative
Thinking Competency," in The 3rd
International Conference on Technical
Education (ICTechEd. 2015), Bangkok, 2015.

_19-1216(194-203)21.indd 203

21/1/2563 BE 14:38

