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Development creative thinking skills in interactive science of the solar system Mathayom 3
With a creative learning management model base.
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บทคัดยอ
การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรควิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเ ปนฐาน มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อพัฒ นาทักษะความคิด สรางสรรค และผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 38 คน โรงเรียนกมลาไสย
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรคเปนฐาน จํานวน 10 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสรางสรรค
แบบอัตนัยปลายเปดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก
คาเฉลี่ย ( ̅), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละ
ผลการวิจัย พบวา หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสรางสรรคเฉลี่ย เทากับ 13.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.40
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ รอยละ 70 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เทากับ 14.39 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คิดเปนรอยละ 71.97 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 70
Abstract
Objective of this research was to develop creative thinking skills and Achievement with a creative
learning management model base. The sample is a Mathayom 3/2 semester academic year 2560 2 were
38 people in Kamalasai school, Kalasin province selecting a specific. The tools is lesson plan with a creative
learning management model basefor 10 hours and test creative skills of 20 items. The statistics used in the
research were mean ( ̅), standard deviation (S.D) and percentage
The results revealed that after the learning activities with a creative learning management
model base. Students have creative skill point’s average as 13.18 points out of 16 points were 82.40%.
Which is higher than the preset threshold is 70 %. And achievement of an average score as 14.39 out of
20 points were 71.97%. Which is higher than the preset threshold is 70 %.
คําสําคัญ : ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ, ความคิดสรางสรรคเปนฐาน, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Keywords : Interaction in the Solar System, creative base learning, Mathayom 3

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
** อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

158
บทนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือและรากฐานสําคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมใหเ จริญ กาวหนา
อย างมี คุ ณภาพและเสริ ม สร างให ป ระเทศชาติ มี ค วามสามารถสู ง ในการแข ง ขั น กั บ นานาประเทศทั่ ว ภู มิ ภ าคของโลก
อีกทั้งยังเปนปจจัยที่จะนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543 : 14)
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติฉ บับ ที่ 11 (2555-2559) ไดร ะบุวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มี บ ทบาทสํา คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมรวมทั้ ง ตอบสนองต อ การดํา รงชี วิ ต ของประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555 อางอิงใน ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ, 2560 : 2)
ซึ่งความรูวิทยาศาสตรจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูได
ในสั ง คมโลกอย างมี ค วามสุ ข การที่ จะสร างความเข ม แข็ ง ด านวิ ท ยาศาสตร นั้น องค ป ระกอบที่ สํา คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ
การจั ด การศึ กษาเพื่ อเตรี ย มคนให อยู ใ นสั ง คมวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง ที่ เ ป นผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภคที่มี ประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 16)
ซึ่งในระบบการจัดการเรียนรูของไทยในปจจุบัน ยังยึดติดที่บทบาทของครูเปนจุดเดน ที่มีรูปแบบการสอนแบบบรรยาย
ครูสอนมาก ครูมีความรูมาก บทบาทของครูในชั้นเรียนเลยมากตามไปดวย แตตรงกันขามกับนักเรียน ซึ่งเปนผูไ ดรับฟงคําบรรยาย
จากครูกับเกิดการเรียนรูที่นอยมาก เมื่อมาถึงจุดนี้แลวระบบการจัดเรียนรูควรตองมีการปรับจากเดิม ตองไมยึดติดกับรูปแบบ
การสอนแบบเดิม (วิจารณ พานิช, 2556 : 11) และจากการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติหรือ PISA ซึ่งดําเนินการ
ประเมินอยางตอเนื่องทุกๆ 3 ป เพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนซึ่งผลการประเมินของ
นั กเรี ย นในประเทศไทย แนวโน ม จากการประเมิ น PISA 2000 จนถึ ง PISA 2015 พบว า ผลการประเมิ นทั้ ง สามด า น
มี แ นวโน ม ลดลง แม วาช วง PISA 2009 ถึ ง PISA 2012 ผลการประเมิ นด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารอ า น และคณิ ต ศาสตร
จะมีแนวโนมสูงขึ้น แตใน PISA 2015 ทั้ง 3 ดานกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอานเปนดานที่มีคะแนนลดลง
มากที่สุด (ลดลง 32 คะแนน) รองลงมา คือ วิทยาศาสตร (ลดลง 23 คะแนน) สวนดานคณิต ศาสตร (ลดลง 11คะแนน)
กลาวไดวา การจัดการศึกษาของไทยจะมีคุณภาพต่ําลงเรื่อยๆ ทุกปอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นกั บตัวของผูเรียน คือ
นักเรียนยังขาดกระบวนการคิด ยังขาดการคิดเพื่อสรุปองคความรู สังเกตจาก เวลาครูสอนในคาบนักเรีย นตอบคําถามได
แตเมื่อครูถามเพื่อใหนักเรียนสรุปความรูได คิดตอยอดหรือคิด เชื่อมโยงไมไ ด (สถาบันสง เสริม การสอนวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี, 2558 : 12)
ดังนั้นการเตรียมคนใหอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองเตรียมคนใหมีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษา พบวา การศึกษาวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพสามารถชวยพัฒ นาทักษะในศตวรรษที่ 21
เชน ชวยพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการแกปญหา เปนตน (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556 อางอิงใน ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ
และคณะ, 2560 : 2) ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาทิศทางในการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสราง
องคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย (Office of the National Economic and Social Development Board, 2012 : 7 อางอิงใน ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ
และคณะ, 2560 : 2) ซึ่งความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสูการคนพบสิ่งใหม
ดวยการคิดดัดแปลงจากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดเปนสิ่งใหม รวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ลักษณะเดนของ
ความคิดสรางสรรคก็คือ การคิดไดหลายทิศทางหรือการคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) (Phanmanee, 1997 : 113)
ความคิดสรางสรรคเปนแรงกระตุนผลักดันใหมนุษยสามารถพัฒนากาวไปขางหนาได เกิดการคิดคนสรางสรรคสิ่งใหมๆ ขึ้นมา
De Bono (1977: 1) กลาววา การพัฒ นาและสง เสริม คนใหมีค วามคิด สรางสรรคนั้นเปนสิ่ง ที่สําคัญ ยิ่ง เพราะคนจะใช
ความคิ ด สร า งสรรค เ หล า นั้ น ผลิ ต สิ่ ง ใหม ๆ ขึ้ น มี วิ ธี ก ารคิ ด แก ป ญ หาอย า งมี ก ลยุ ท ธ ห ลากหลายและลึ ก ซึ้ ง ส ง ผลต อ
การใชชีวิตประจําวันและการงานได การสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน จําเปนที่จะตองพัฒ นารูปแบบและ
กิจกรรมทางดานการจัดการเรียนการสอน ใหเอื้ออํานวยและสงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะทางดานการคิดไดอยางเต็มศักยภาพ
(Khammanee, 2007: 98 อางอิงใน ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ, 2560 : 2) นอกจากนั้นความคิดสรางสรรค ยังเปนกระบวนการ
ทางปญญาที่สามารถขยายขอบเขต ความคิดที่มีอยูเดิมสูความคิดที่แปลกใหม แตกตางไปจากความคิดเดิมและเปนความคิด
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ที่ ใ ช ป ระโยชน ไ ด อย างเหมาะสมโดยมี มิ ติ ด านการคิ ด ได แ ก มี ค วามคิ ด คล อง คิ ด ยื ด หยุ น คิ ด ริ เ ริ่ ม และคิ ด ละเอี ย ดลออ
(Guilford, 1967 อางอิงใน อารี พันธมณี, 2545 : 3)
การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-based learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโครงสรางหลักของการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานพัฒนามาจากโครงสรางการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
(PBL) และแนวทางการพัฒนาความคิด แบบความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking) ของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน การเรียนการสอน
โดยใชระบบความคิดสรางสรรคเปนฐานจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทําใหเกิดทักษะสําคัญ 4 ประการ
ไดแก 1) ทักษะดานการคิดวิเคราะห 2) ทักษะดานการคนควาหาความรู 3) ทักษะดานการสื่อสาร 4) ทักษะดานการคิดสรางสรรค
(วิริยะ ฤาชัยพานิชย, 2556 : 12) นอกจากนั้นยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรม โดยใชความคิดสรางสรรคของ
ตัวผูเรียนนําไปสูการสรางชิ้นงานที่ไดจากการคิดวางแผนของนักเรียน ซึ่งผูสอนมีหนาที่คอยกระตุน แนะนํา และใหคําปรึกษา
แกผูเรียนอยางใกลชิด นอกจากนี้กิจกรรมในขั้น Activity จะเปนกิจกรรมอิสระ ทําใหผูเรียนไดฝกแกปญหาดวยตัวเอง ผูเรียน
สามารถพัฒนาตัวเองโดยการนําความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณมาเปนพื้นฐานในการสรางสรรคผลงานดวย
จากปญหานักเรียนไทยขาดความคิดริเริ่ม สรางสรรค ขาดกระบวนการคิดสรุปองคความรู (Guilford, 1967 : 3)
จากความสําคัญและปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมองเห็นความสําคัญ ที่จะพัฒ นาทักษะความคิด สรางสรรค
โดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบสร างสรรค เ ป นฐาน เรื่ อง การพั ฒ นาทั กษะความคิ ด สร างสรรค วิช าวิ ท ยาศาสต ร
เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดคลองแคลว คิดยืดหยุนและทําใหผูเรียนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
เปนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ
2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ นั กเรี ย นที่ ศึ กษาโรงเรี ย นกมลาไสย ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ป การศึ กษา 2560
จํานวน 360 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่ศึกษาโรงเรียนกมลาไสย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
3. ดานระยะเวลาการทดลอง
ระยะเวลาการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2560 เปนเวลา 4 สัปดาห
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมใชเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
4. ดานตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะความคิดสรางสรรค, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน ไมนอยกว า
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูที่หลากหลายไมยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง
และเนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดอยางสรางสรรคมีความคิดริเริ่ม คิดคลองแคลวคิดยืดหยุน อีกทั้งยังฝกทักษะตางๆ อันไดแก
ทักษะการเรียนรูทักษะการคิดทักษะการทํางานและทักษะชีวิต ประกอบดวยรูปแบบการสอน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้น Warm Up
คือขั้นกระตุน หรือสรางความสนใจ 2. ขั้น Answer & Question คือ ขั้นการถามตอบระหวางครูกับผูเรียน 3. ขั้น Activity
คือ ขั้ นกิ จกรรมการเรี ย นรู และ 4.ขั้ น Assessment คือ ขั้นประเมินผลการเรียนรู
2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาโรงเรียนกมลาไสย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 38 คน
3. แบบวัดทักษะความคิดสรางสรรค หมายถึง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล และวัดทักษะความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ระหวางและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรู
ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน เปนแบบปรนัย ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ
ประโยชนที่ไดรับ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกมลาไสย ที่ไ ดรับ การจัด การเรีย นรูแ บบความคิด สรางสรรคเ ปนฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ้น
2. ครูไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรคเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสรางสรรคแบบอัตนัยปลายเปดวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 4 ดาน (Guilford, 1971)
คือ ความคิดคลอง ความคิดริเริ่มความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใชรูป แบบ
การจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรคเปนฐานเรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยหลังการจัดการเรียนรูเสร็จแลว
ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรค และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการบันทึก
พฤติกรรมนักเรียนและประเมินการรวมกิจกรรมกลุมของนักเรียนเพื่อประเมินความคิดสรางสรรค ดานความคิดคลองความคิดริเริ่ม
ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ
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3. หลั ง การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ค วามคิ ด สร างสรรค เ ป นฐาน ผู วิ จั ย ทํา การประเมิ น
ความคิดสรางสรรค โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ทั้งหมด 4 ดาน ดานละ 3 ขอ รวมทั้งหมด 12 ขอ
ใชเวลาทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมงและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชเวลา
1 ชั่วโมง กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 38 คน แลวนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหและแปลผล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาเฉลี่ย ( ̅)
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. รอยละ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหทักษะความคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค
เปนฐาน ไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหทักษะความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ทักษะความคิดสรางสรรค

N

คะแนนเต็ม

̅

รอยละ

S.D.

1. คิดคลองแคลว
2.คิดยืดหยุน
3. คิดริเริ่ม
4. คิดละเอียดลออ
รวม

38
38
38
38
38

4
4
4
4
16

3.34
3.42
3.26
3.16
13.18

83.55
85.53
81.58
78.95
82.40

0.75
0.64
0.86
0.89
3.13

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวิเคราะหทักษะความคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ความคิดสรางสรรคเปนฐานเรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 38 คน มีคาเฉลี่ย เทากับ 13.18 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.40 ของคะแนนเต็ม สรุปไดวา นักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค สูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวคือ รอยละ 70
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
= 13 – 16 คะแนน
3 (ดี)
= 9 – 12 คะแนน
2 (พอใช)
= 5–8
คะแนน
1 (ปรับปรุง)
= 1–4
คะแนน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค
เปนฐาน ไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม

162
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม คะแนนสอบ
ผลการสอบ
ที่ได
20
16
ผาน
20
10
ผาน
20
17
ผาน
20
14
ผาน
20
16
ผาน
20
12
ผาน
20
13
ผาน
20
15
ผาน
20
10
ผาน
20
16
ผาน
20
7
ไมผาน
20
9
ไมผาน
20
9
ไมผาน
20
10
ผาน
20
13
ผาน
20
18
ผาน
20
14
ผาน
20
16
ผาน
20
17
ผาน
20
16
ผาน
คาเฉลี่ย( X )
S.D.
รอยละ

เลขที่

คะแนนเต็ม

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

สอบหลังเรียน
คะแนนสอบที่
ผลการสอบ
ได
15
ผาน
13
ผาน
16
ผาน
16
ผาน
15
ผาน
17
ผาน
10
ผาน
13
ผาน
16
ผาน
16
ผาน
17
ผาน
19
ผาน
12
ผาน
20
ผาน
16
ผาน
16
ผาน
15
ผาน
17
ผาน

14.39
3.03
71.97
มีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 92.10

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค
เปนฐานเรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 38 คน มีคาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 14.39 จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน คิดเปนรอยละ 71.97 ของคะแนนเต็ม สรุปไดวา นักเรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น สูง กวาเกณฑที่ตั้ง ไวคือ
รอยละ 70
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหทักษะความคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรค
เปนฐานเรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 13.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน
คิดเปนรอยละ 82.40 สรุปไดวา นักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ รอยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐานเรื่อง ปฏิสัมพันธ
ในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 38 คน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.39 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ
71.97 ของคะแนนเต็ม สรุปไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 70
อภิปรายผล
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการพัฒ นาทักษะความคิด สรางสรรคแ ละผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่องปฏิสัม พันธ
ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกมลาไสย พบวา
1. ทักษะความคิ ด สร างสรรค ข องนั กเรี ย นที่ เ รี ย นด วยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู แ บบความคิ ด สร างสรรค เ ปนฐาน
เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 มีคะแนนทักษะความคิดสรางสรรคเฉลี่ย เทากับ 13.18 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.40 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้น เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดเกิดการคิด
ที่หลากหลาย กิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถทําใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควาความรู และสรางองคความรูดวยตนเอง
เพื่อเปนการทําความเขาใจขอมูลนั้นๆกอน กอนนําไปสูการสรางชิ้น เพื่อใหผูเรียนไดแสดงถึงความคิดสรางสรรคของผูเรียนเอง
อีกทั้งผูเรียนไดมีทักษะการทํางานรวมกันกับเพื่อนจากกระบวนการกลุม มีทักทักษะการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให
และนักเรียนมีวิธีการบูรณาการการแกปญหาไดอยางหลากหลาย ซึง่ สอดคลองกับ นาถนรี พักพวน (2540: 81 - 83) ที่ไดศึกษา
ผลของการฝ กคิ ด เป นกลุ ม ตามแนวคิ ด ของวิ ล เลี ย มส เ พื่ อพั ฒ นาความคิ ด สร างสรรค ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
โรงเรี ย นราชวินิจบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดตามแนวคิดของวิลเลียมส ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ
20 กิจกรรม เปนตัวกระตุนใหนักเรียนใชความคิดทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง ซึ่งการฝกคิดเปนกลุม
ตามแนวคิดของวิลเลียมสทําใหนักเรียนมีประสบการณการเรียนรูที่ความสัมพันธกับกลุม จึงมีความคิดสรางสรรคสูงกวากลุม
ที่ไมไดรับการฝกการคิดเพราะนักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดจะทํางานหรือทํากิจกรรมของตนเองตามลําพังไมมีโอกาสแลกเปลี่ยน
พูดคุยและแสดงความคิดเห็นไมไดรับการฝกที่เปนกระบวนการจึงทําใหขาดประสบการณและสอดคลองกับ ศิริพร เถาวโท
(2545: 45 - 46) ที่ไดศึกษาถึงการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได เพราะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแกปญหามีการตั้งปญหาแลวใหนักเรียนคิดแกปญหา ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการคิด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ หลังจากเรียน
ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน คิดเปนรอยละ 71.97 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
คื อ ร อยละ 70 แสดงว า นั กเรี ย นสามารถพั ฒ นาทั กษะทางด านความรู อาจเป นเพราะว า แบบฝ ก ทั ก ษะและรู ป แบบ
การจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมีขั้นตอนการสรางตามหลักและแนวทางในการจัด ทํา
เปนอยางดีผานการตรวจและแกไขจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น เนื้อหาสาระ จุดประสงค กิจกรรมตางๆ
ตลอดจนรูปแบบวิธีการเพื่อทักษะความคิดสรางสรรค มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน จากสาเหตุดังกลาวทําใหนักเรียน
กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐานเปนรูปแบบหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีความนาสนใจ แตใชเวลาในการจัดเตรียม และการสอนมาก ครูผูสอนควรวางแผนบริหารเวลา
ในการจัดกิจกรรมอยางรัดกุม เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรคํานึงถึง ความพรอมของผูเ รีย น วิธีการจูง ใจผูเ รีย น แรงจูง ใจ ของผูเ รีย น
การเสริมแรง และที่สําคัญที่สุดคือ ความแตกตางระหวางบุคคล
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรเลือกศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
2.2 ควรศึกษาการวิจัยโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบความคิดสรางสรรคเปนฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในรูปแบบอื่น เชน ความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรคทางเทคโนโลยี เปนตน
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