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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านโฉลกหล า  อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ครู และนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโฉลกหล า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  
136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2) แบบสัมภาษณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็นฐาน สถิติส าหรับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์สาระ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน 
บ้านโฉลกหล า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ 
เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 2) ผลการปรับปรุงและพัฒนาการบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบผลการประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
ก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในภาพรวมมีค่าพัฒนาทุกข้อ การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
ที่น ากระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมาใช้  
ในโรงเรียน มี 7 ประเด็น 60 รายการ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การท าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จาก  
ดร.สมพร  สามทองกล่ า ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.พิทักษ์  โสตถยาคม 
นักวิชาการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและติดตาม 
การท าวิจัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งส าเร็จ เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
      ขอขอบคุณ นายเอกวุฒิ  ไกรมาก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม นางอรุณศรี  จงจิตต์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม นายอภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาประติมากรรมไทยภาควิชาศิลปะประจ าชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการสร้าง
เครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโฉลกหล า ทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวมรวบข้อมูลตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน า
ข้อมูลไปใช้ในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้า 
เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ ที่กรุณาส่งเสริม สนับสนุน และให้ก าลังใจ 
ตลอดมา 
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