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บทคัดยอ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคและเจตคติทางวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค 3) เพื่อวัดเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ความคิ ด สร างสรรค เ ป นฐาน เรื่ อง หน วยของสิ่ ง มี ชี วิต กลุ ม ตั วอย าง คื อ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 จํานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัด การเรีย นรูรูป แบบความคิด สรางสรรคเ ปนฐาน ทั้ง หมด 4 แผน 12 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 40 ขอ 3) แบบประเมินทักษะความคิด 4) แบบวัด เจตคติที่มีตอรายวิช า
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต สถิตที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคาเฉลี่ยหลังเรียนและกอนเรียน มีคาเทากับ 29.92
และ 17.32 การประเมินทักษะความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 อยูในระดับดี และการวัดเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร
หลังจากการจัดการเรียนรูรูปแบบความคิดสรางสรรค พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ซึ่งอยูในเกณฑเห็นดวยอยางยิ่ง
Abstract
Developing creativity and scientific attitudes about unit of organisms. The use of creative learning
as a base. For students of Mathayomsuksa 1. This research aims to compare learning achievement. Before
and after school to develop creative skills. And measure the attitude toward the science. Using a creative
learning management model as the basis of the unit of life. The sample is Mathayomsuksa 1 students the
research instrument was a learning plan for creative thinking as a base. Test before and after school Creative Skills
Assessment and the attitude toward science. The unit of life Data collection 1) Clarification of learning
objectives. 2) Pre-test with multiple-choice quizzes, 4 options, and 40 essays, units of life, scoring and
recordings. 3) Teaching and learning in accordance with the research plan. The concept of creative
learning as a base. 12 weeks teaching time 4) during the experiment, record students' behaviors with
creative thinking assessment. 5) Post-trial experiment with posttest unit test. Have students make a measure of
their attitudes toward science. After learning by the creative management model as a base. Make a score
and record the results in a recording. 6) Take the scores from the test before and after the test. Creative
Skills Assessment and the attitudes toward the science that has been analyzed. Basic statistical methods
such as mean, standard deviation, and percentage are used to test the hypothesis. The results of the
study showed that post-study achievement was higher than that before. The mean values after learning
and before learning were 29.92 and 17.32. The average was 3.20 Stay in good and the attitude toward science.
After learning the creative model. The mean score was 4.58, which was in agreement.
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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บทนํา
การพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะกระบวนการที่ ส ามารถนํา ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํา วั น นั้ น
เปนเรื่องที่สําคัญมาก โดยเฉพาะทักษะความคิดสรางสรรค การเรียนสมัยใหมตองไมใช แคเพื่อใหไดความรูแตตองไดทักษะ
หรือ Skills เปน 21st Century Skills ไดแกทักษะ 3 กลุม ไดแก ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
และทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี ผูเรียนตองไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (วิจารณ พานิช, 2556 : 14)
การวัดและประเมินผลระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พบวา ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2559
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการวัดและประเมินผลระดับ ชาติ (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน, 2559) ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานั้นมีหลายประการ โดยเฉพาะดานนักเรียน พบวา นักเรียน
ขาดทักษะการคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดทักษะกระบวนการคิดเชื่อมโยง นักเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใ ชได และ
ขาดทั กษะการสื่ อสาร ป ญ หาดั ง กล าวควรได รั บ การแก ไ ขและพั ฒ นาอย า งจริ ง จั ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิดสรางสรรคเปนฐาน เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติระดมความคิดทํางานกลุม นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
ครูมีหนาที่ใหคําปรึกษาคอยกระตุน ใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และความคิดใหม ๆ อยูเสมอ หรือเรียกกระบวนการเรียนรูนี้วา
“หองเรียนกลับดาน” (วิจารณ พานิช, 2556 : 75)
การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน เปนหนึ่งในรูปแบบสองดาน คือ ไดทั้งเนื้อหาวิช า และทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการสอนรูปแบบนี้ จะทําใหผูเรียนมีทักษะในการคิดสรางสรรคไดอยางเปนรูปธรรม ไดมีการนําไปใชแลว
และไดผลดีคือเปนการสอนที่ทําใหผูเรียนคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค ตางจากการสอนแบบดั้งเดิมแนวทางการจัดการเรียนรู
โดยใช CBL ในกลุมสาระการเรียนรูเครื่องมือการพัฒ นาความคิด สรางสรรค ทักษะการเรีย นรู ทักษะการคิด สรางสรรค
ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการใชชีวิต 4 ทักษะสามารถทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ รูปแบบการสอนแบบสรางสรรค
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 4A 1) Warm Up เปนขั้นของการกระตุนใหผูเรียนพรอมที่จะเรียนรู เชนกิจกรรมกระตุนสมอง
การเปลี่ยนบรรยากาศดวยเกมที่มีการเคลื่อนไหว สื่อกระตุนความอยากรู เหตุการณ สถานการณที่เปนความสนุกสนาน ตื่นเตน
และทาทาย 2) Answer & Question เปนขั้นของการ ตอบ-ถาม เชน ตอบสิ่งที่นักเรียนสงสัยจากสื่อ ตอบสิ่งที่ครูใหนักเรียน
ตั้งคําถามจากสื่อ ถามทบทวนความรูเดิม ถามคําถามที่สรางแรงบันดาลใจ ถามคําถามที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เปนตน
3) Activity เป นขั้ นของการการทํากิ จกรรม ภารกิ จ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายโดยทําเป นงานกลุ ม แบบโครงงาน ซึ่ ง ขั้ น นี้
จะเดิ นตรวจงานให คําแนะนํา ให คําปรึ กษา แก ป ญ หา ถามตอบเพื่ อประเมิ นความเข าใจ 4) Assessment เป นขั้ นของ
การประเมินผล (วิจารณ พานิช, 2556 : 75)
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคและ
เจตคติทางวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โรงเรี ย นดอนไทรงามพิ ท ยาคม เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ กอนและหลั ง เรี ย น และพั ฒ นาทั กษะ
ความคิดสรางสรรค และเจตคติของนักเรียนที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่ง มีชีวิต
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่ อพั ฒ นาทั กษะความคิ ด สร างสรรค โดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบความคิ ด สร า งสรรค เ ป น ฐาน
(Creativity Based Learning : CBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องหนวยของสิ่งมีชีวิต สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL)
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ทจํานวน 50 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 25 คน
จากการเลือกแบบโควตา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบความคิดสรางสรรคเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร
หนวยที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่ง มีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 40 ขอ
2.3 แบบทดสอบทักษะความคิดสรางสรรค รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน ในรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
2.4 แบบวัดเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน (Creativity
Based Learning: CBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
3.2 ทดสอบกอนการทดลองดวยแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เรื่อง หนวยของ
สิ่งมีชีวิต ตรวจใหคะแนน และบันทึกผลในแบบบันทึก
3.3 จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการวิจัย โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
(Creativity Based Learning: CBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของสิ่ง มีชีวิต ใชเ วลาสอนทั้ง หมด 4 สัป ดาห
จํานวน 12 ชั่วโมง
3.4 ระหวางการทดลองสอนทําการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนดวยแบบประเมินทักษะความคิด สรางสรรค
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต
3.5 ทดสอบหลังการทดลองดวยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตฉบับเดิม และใหนักเรียนทําแบบ
วัดเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน (Creativity
Based Learning: CBL) ตรวจใหคะแนนและบันทึกผลในแบบบันทึก
3.6 นําผลคะแนนจากการตรวจของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะความคิดสรางสรรค
และแบบวัดเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยรูป แบบการจัด การเรีย นรูแ บบความคิด สรางสรรคเ ป นฐาน
(Creativity Based Learning: CBL) ที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และรอยละ เปนตน เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
4.2.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
4.2.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.2.3 คารอยละ
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สรุปผล
ตอนที่ 1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น ที่ เ รี ย นโดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบ
ความคิดสรางสรรคเปนฐาน เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสวนรวมกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.32
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 43.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.02 หลัง เรีย น มีคาเฉลี่ย เทากับ 29.92 คะแนนเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 74.8 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.12
ตอนที่ 2 ทักษะการคิดสรางสรรค โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร
หน วยที่ 4 เรื่ อง หน วยของสิ่ ง มี ชี วิต ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 หลั ง เรี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 1 เรื่ อง รู จั ก และใช ง าน
กลองจุลทรรศน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.20 อยูในระดับดี แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต คาเฉลี่ยรวม
คาเทากับ 3.13 อยูใ นระดับดี แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง โครงสรางและองคประกอบของเซลล คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50
อยูในระดับดี และแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การลําเลียงสารเขาและออกเซลล มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.00 อยูในระดับดี
ตอนที่ 3 เจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน หนวยที่ 4
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 อยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ขาพเจาเรียนวิทยาศาสตรอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 รองลงมาไดแก ขาพเจา
คิดวาวิทยาศาสตร มีสวนชวยในการฝกทักษะดานกระบวนการคิด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย
ไดแก คิดวากิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูนํามาใชแปลกใหม นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
อภิปรายผล
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น หลั ง เรี ย นโดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบความคิ ด สร างสรรค เ ป นฐาน
(Creativity Based Learning : CBL) ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อง หน วยของสิ่ ง มี ชี วิต สําหรั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1
โดยเปรียบเทียบจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูรูปแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
(Creativity Based Learning : CBL) เป นการเรี ย นการสอนที่ เ น นผู เ รี ย นเป นสําคั ญ ให ผู เ รี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ และ
สรางองคความรูดวยตัวเอง ผูเรียนไดมีสวนรวมในการออกแบบหอ งเรียน การประเมินความรูค วามสามารถของตนเองได
ครูทําหนาที่คอยเปนผูอํานวยการเรียนรู คอยชี้แนะ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุปะสงค สอดคลองกับงานวิจัย ของ
มัยสุรี หยีมะเหร็ม (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โรงเรีย นบานทวดทอง จัง หวัด นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวา
1. ชุดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรประสิทธิภาพเทากับ 80.79/80.22 ตามเกณฑ 80/80 2. ความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรีย น หลัง การใชชุด กิจกรรมฝกความคิด สรางสรรคท างวิท ยาศาสตรสูง กวากอนใชชุด กิจกรรม
ฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 59.33
2. การพั ฒ นาทั กษะความคิ ด สร างสรรค โดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบความคิ ด สร า งสรรค เ ป น ฐาน
สําหรั บ นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 ตามรู ป แบบที่ ผู วิจัย พั ฒ นา พบว าใช ไ ด อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนํา ไปใช กั บ นั ก เรี ย น
ทําใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคอยูในระดับดี ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนจัดการเรียนรูรูปแบบการคิดสรางสรรคเปนฐาน
เปนรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัด การเรีย นรู ทํางานเปนทีม ซึ่ง สอดคลองกับ คํากลาวของ
วิจารณ พานิช (2556) กลาววา การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ Learning by Doing การเรียนรูโดยปฏิบัติเปนวิธีหนึ่งที่เปน
Active Learning คือ การเรียนโดยทําโครงงาน Project Based Learning (PBL) โดยเรียนเปนทีม มีการฝกคนหาความรู
และเวลาคนจะพบความรูหลายชุด ตองเรียนโดยฝกเอาความรูมาใช การเรียนสมัยใหมศตวรรษที่ 21 ตองนําความรูม าใช
เพื่อใหเกิดทักษะ โดยครูในศตวรรษที่ 21 จะตองเปลี่ย นจากการสอนไปสูการเปน coach จากการถายทอดความรูไ ปสู
ผูอํานวยการสรางความรู เปลี่ยนจากการสอนวิชาไปสูพัฒนาครบดาน เปลี่ยนจากรูวิชาไปมีทักษะ ครูเปลี่ยนจากการเปนผูรู
เป นผู เ รี ย นรู และเปลี่ ย นจากครู ผู ร อบรู วิช าเป นผู กํา กั บ การเรี ย นรู ข องศิ ษ ย เ ป น สิ่ ง สํา คั ญ ที่ สุ ด ส ว นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การคิดสรางสรรคในผูเรียนได ลงมือปฏิบัติ ออกแบบชิ้นงานและสรางองคค วามรูดวยตนเอง สอดคลองกับ งานวิจัย ของ
สุวัฒน นิยมไทย (2553 : บทคัดยอ) พบวา การเรียนการสอนดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการเลือกในสิ่งที่สนใจ ไดลงมื อปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการทํางานเปนขั้นตอนเพื่อนําไปสู
ความรู ใ หม ๆ สามารถบู ร ณาการเรี ย นรู แ บบโครงงานในรู ป แบบการเรี ย นรู แ บบกลุ ม ได โดยมี ผู ส อนหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
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คอยให คําปรึกษาอยางใกลชิด และงานวิจัยของ ฐิติรัตน คลองดี (2559 : บทคัดยอ) การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา กระบวนการการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานเปนฐาน ประกอบดวยขั้นการคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน ขั้นการวางแผนโครงงานขั้นการปฏิบัติ โครงงาน
ขั้นการเขียนรายงาน ขั้นการนําเสนอผลงานการแสดงผลงาน ผูสอนกําหนดหัวขอบอกวัตถุประสงค / ขอกําหนด การทําโครงงาน
การวางแผนและจัดทําโครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการ การเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนโครงงาน การนําเสนอผลและ
จัดทํารูปเลมการจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาว สงผลใหกลุมตัวอยางมีความรู ความเขาใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงาน
เป น ฐานได อ ย า งเป น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องตนเอง สามารถพั ฒ นาทั กษะการคิ ด
การสรางความรูดวยตนเอง และสงผลตอระดับ ผลการเรีย นรูข องกลุม ตัวอยาง การจัด การสอนโดยใชโ ครงงานเปน ฐาน
ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปนรูป ธรรมออกมาโดยกลุม ตัวอยางไดจัด ทําโครงงานพัฒ นาความคิด สรางสรรคค วามสนใจ
ความถนัดของตนเอง และการตัดสินใจของตนเอง หาวิธีการแสวงหาความรู ประเด็น แนวคิดและวางแผน สงผลใหการเรียนรู
ประสบความสําเร็จ และไดผลงานตามที่คาดหวัง
3. ผลจากวิเคราะหเจตคติที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
หนวยที่ 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง นักเรียนวิทยาศาสตรอยางมีความสุข
คิดวาวิทยาศาสตรมีสวนชวยในการฝกทักษะดานกระบวนการคิด และคิดวากิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูนํามาใชแปลกใหม
นาสนใจ ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนไดออกแบบและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ผูเ รีย นไดมีสวนรวมในการประเมินผล
ทั้งนี้ครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชี้แนะ และอํานวยการเรียนรูในผูเรียน สรางบรรยากาศที่อิสระ อบอุ น และทาทายอยูเสมอ
เพื่อใหผูเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนมากขึ้น ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัย ของ อนรรฆ สมพงษ (2559 : บทคัด ยอ )
ที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ในรายวิชา
การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา
ความพึงพอใจโดยรวมของวิธีการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity Based Learning:CBL) อยูในระดับพึงพอใจมาก
ผูวิจัย มีความเห็นวา เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบ CBL เปนการสอนรูปแบบใหมที่นักศึกษายังไมเคยสัมผัสมากอน
เปนการสอนที่เนนการลงมือปฏิบัติจึงทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจ มีความตื่นตัว (Active Learning) อยากที่จะเรียนรูเรียน
อยางมีความสุข และสนุกสนานสอดคลองกับ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2558 : 31) ที่ระบุวา การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน
เปนการจัดการสอนที่ทําใหผูเรียนตื่นตัวอยากรูอยากเรียน (Active Learning) แทนที่การสอนบรรยาย (Lecture Method)
ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ทั้งทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการทํางาน และทักษะในการคิด แทนที่จะไดแตเนื้อหา
ความรูแบบเดิม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 แผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรข องนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาใหกําหนดเปนลําดับขั้นตอน และควรมีการเตรียมนักเรียนใหมีความคุนเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นในเรื่องอื่น ๆ เชน ระบบนิเ วศ สารและสถานะ
ของสาร เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาผลการใชแ ผนการจัด การเรีย นรูที่ส รางระหวางกลุม สาระการเรีย นรู เชน ภาษาไทยกับ
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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