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บทคัดยอ 

 

ชื่อเร่ือง  การฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ 

เร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย  นางจินตนา   สิทธิพลวรเวช 

สาขาวิชา พื้นฐานทั่วไป 

ปการศึกษา 2562 

   

การวิจัยคร้ังน้ี  มีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง โครงงานวิทยาศาสตร 1 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการกอนและหลังจาก

การทําแบบฝกหัด  โดยมีประชากร คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  ปการศึกษา  

2562 จํานวน  261  คน  กลุมตัวอยาง  คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  หอง 7   

ปการศึกษา 2562  จํานวน  44  คน ซึ่งไดมาจากการสุมเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ( Purposive  

Sampling )  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแกแบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง “โครงงาน

วิทยาศาสตร 1”   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการวิจัยพบวา 

 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดนใชแบบฝกทักษะกระบวนการ

คิด เร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  หอง 7                     

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
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กิตติกรรมประกาศ 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการ

ทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ที่กรุณาใหความรวมมือใน

การเรียนการสอนเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ  นองๆ  และเพื่อนๆ ที่ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ในเร่ือง

ตางๆ คอยใหกําลังใจและกระตุนเตือนในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  

จินตนา   สิทธิพลวรเวช 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 การคิด  เปนความสามารถที่มีอยูในตัวมนุษยซึ่งมีแตกตางกันในแงของคุณภาพการคิด บางคนคิด

แลวมีประโยชน  บางคนคิดแลวมีโทษ  บางคนคิดสับสน  บางคนคิดอยางเปนระบบ  มนุษยทุกคนสามารถ

พัฒนาความคิดไดถาไดรับการฝกฝนอยางเหมาะสม และถามนุษยทุกคนคิดเปน ก็จะสรางสรรคสิ่งที่ดีมี

ประโยชนใหกับตนเองและสังคมไดอยางมากมาย 

 ปจจุบันการคิด เปนเร่ืองสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาที่ตองพัฒนาและฝกฝน  จนเกิดเปนทักษะ           

การคิด และกระบวนการคิด ใหติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต เพราะโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง

มากและรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยี  วิทยาการ  ขอมูลตางๆ ที่จะเขามาสัมพันธกับการดํารงชีวิตมนุษยจึงตอง

มีขอมูล  หรือสิ่งเราที่เขามากระตุนใหคิดมากขึ้น  การคิดอยางมีจุดหมาย  มีทิศทาง ทักษะกระบวนการคิด          

ที่ดี  รอบคอบจะทําใหคําตอบหรือบทสรุปมีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสูการกระทํา  หรือการดํารงชีวิตที่

เหมาะสม  การพัฒนาการคิดมีการกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แนวทางการจัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และมีความสุขในการ

เรียน ครูจึงไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญมุงพัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถในการคิด  แตการเรียนการสอนที่แตละคนไดรับจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดน้ัน

ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูจัดการเรียนการสอนและผูเรียนที่รวมมือรวมใจกันในการสงและรับขอมูล

สื่อสารที่ถูกตองใหมีความเขาใจตรงกันสามารถปฏิบัติไดถูกตอง  มีการประเมินผลเพื่อใหเปนการวัดการ

เรียนการสอนครูและของผูเรียน พรอมทั้งหาวิธีการเพิ่มทักษะประสมผลสําเร็จในการเรียน  การเพิ่มทักษะ

อาจจะเปนการทํางาน/ การบานสงทุกคร้ัง เพื่อผูจักการเรียนการสอนจะไดรับทราบขอผิดพลาด / ความ

ถูกตองของงานที่ผู เ รียนทําสงไปพรอมทั้งน้ีผู เรียนตองหมั่นคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยู เสมอ ซึ่ง

แหลงขอมูลที่พรอมจะใหความรวมมือ เชนหองสมุด  อินเตอรเน็ตถือวาเปนสิ่งที่บรรจุขอมูลขาวสารทั่วโลก

ไวมาก การทํางานกลุมน้ันเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะเพื่อใหงานน้ันสําเร็จไปดวยดี  เพราะทุกคน

ไดแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลที่ถูกตองทุกคนยอมรับได เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นและ

ชุมชน  พัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนาอีกทั้งยังสามารถกูวิกฤติใหกับประเทศ  นอกเหนือจากการ

พัฒนาตนเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  และ

สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซึ่งเปนผลดีแกนักเรียนที่ขยันเรียนและชอบทํางาน  และ

นักเรียนบางคนเมื่อไมอยากเรียนก็จะไมเอาอะไรเลยเทากับเปนกาฝากเปนภาระใหกับเพื่อนๆ ผูสอนจึงไดมี

การเก็บขอมูลและทําวิจัยขึ้นมาเพื่อนํามาปรับปรุงและเปนแนวการจักการเรียนการสอนในคร้ังตอๆ ไป 
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 จากหลักการที่กลาวมาทั้งหมดน้ัน  ผู วิจัยในฐานะครูผูสอนจึงสนใจที่จะศึกษาการฝกทักษะ

กระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงานวิทยาศาสตร 1”  ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่จะแกไข

ขอบกพรอง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนชวยพัฒนาคุณภาพการคิด  สงเสริมความรู  ความเขาใจ            

ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู  และปฏิบัติดวยตนเองได  และสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  ไดเปนอยางดี 

 

จุดมุงหมายในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชแบบฝกเร่ือง“โครงงานวิทยาศาสตร 1”      

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง7วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง “โครงงาน                 

วิทยาศาสตร 1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง7 วิทยาลัยเทคโนโลยี               

อรรถวิทยพณิชยการกอนและหลังการทําแบบฝกทักษะ 

 

ความสําคญัของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดทราบผลของการศึกษาการฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กอนและหลังการเรียนรู  จากการเรียนการสอนวิธีดังกลาวได เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตอไป  นอกจากน้ีผลของการวิจัยยังทําใหนักเรียนสามารถคิดดวยตัวเองไดอยางถูกตองจากการ

ฝกฝน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น  ความคิดสรางสรรค  และความชํานาญการ  รวมทั้งสามารถนําไปใชและ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปได 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 การฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “โครงงาน                

วิทยาศาสตร 1” นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง7วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี  ประชากรเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ป

การศึกษา  2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน  10  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  434  คน 

         

             กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง 7                             

ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง               

( Purposive  sampling )  จํานวนนักเรียน  44  คน 

 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใชเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง

“โครงงานวิทยาศาสตร 1”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  
 
 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา   ไดแก 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแกแบบฝกทักษะ  เร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1”   

2. ตัวแปรตาม  ไดแก 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2.2  ทักษะการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ   และการคิดสรางสรรค 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง   คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบความคิด  

เปนขอสอบที่ครูผูสอนสรางขึ้น 

 2. การคิดวิเคราะห หมายถึง การจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ เพื่อ

คนหาวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 

3. การคิดสังเคราะห  หมายถึง  การรวบรวม / หลอมรวมองคประกอบ/ สวนประกอบยอย ๆ ของ 

วัตถุสิ่งของเร่ืองราวหรือความคิดใหเปนสิ่งใหมแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหมอยางเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงค 
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4. การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึงการคิดพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบมีขอมูล 

เพียงพอนาเชื่อถือ  เพื่อแกปญหา  หรือตัดสินใจ เชื่อ / ทํา อยางมีเหตุผล 

5. การคิดสรางสรรค  หมายถึง  การคิดไดหลายแงหลายมุม คิดแปลกใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

อาจดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว หรือจินตนาการในการประดิษฐสิ่งใหมๆ หรือหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้น

ดวยวิธีการใหม  ที่มีการพิสูจนและไดรับการยอมรับแลว 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกทักษะเร่ือง                            

“โครงงานวิทยาศาสตร 1” 

ทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน            

วิชาวิทยาศาสตร 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ เร่ือง การศึกษาการฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน            

วิชา  วิทยาศาสตร   โดยใชแบบฝกทักษะเ ร่ือง “ โครงงานวิทยาศาสตร  1”  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอดังน้ี 
1.  ความหมายการคิด 

 2.  แนวทางการพัฒนาความสามารถการคิด 

 3.  การพัฒนาความสามารถการคิด 

 4.  การคิดวิเคราะห 

 5.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 6.  แนวคิดหลักการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนรูความคิดสรางสรรค 

 7.  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 

 8.  องคประกอบที่มีความสําคัญตอความคิดสรางสรรค 

 9.  บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค 

 

ความหมายการคิด 

 การคิด  เปนกระบวนการทํางานของสมอง  ที่เกิดขึ้นภายใน  ขึ้นอยูกับความสามารถของสมองแต

ละซีก  ไดแก สมองซีกซาย สมองซีกขวา  ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะบุคคล 

สมองซีกซาย      สมองซีกขวา 

-    ภาษา  ทาทาง  สัญลักษณ    -  ความคิดสรางสรรค 

- การวิเคราะห     -  การสังเคราะห 

- การจัดระบบ     -  จินตนาการ 

- การเห็นรายละเอียด     -  ดนตรี  ศิลปะ 

- การมีเหตุผล      -  การเคลื่อนไหว  จังหวะ 

- การแสดงออก     -  จิตใตสํานึก 

- การคํานวณ      -  การมองภาพรวม 

- ความสามารถทางวิทยาศาสตร   -  การทําหลายอยางพรอมกัน 

-  
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แนวทางการพัฒนาความสามารถการคิด 

 การคิดเปนกระบวนการไมใชเน้ือหา  การสอนหรือการพัฒนาการคิด  จึงเปนการสอนกระบวนการ  

หรือวิธีการ  ซึ่งไมสามารถถายทอดจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงไดโดยงาย  การพัฒนาความสามารถ

การคิดของผูเรียน  จําเปนตองใชแนวทางและวิธีการที่หลากหลายสงเสริมกัน  ซึ่งมีแนวทางดังน้ี 

 แนวทางท่ี 1  การสงเสริมปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาสมอง  สมองเปนอวัยวะที่ใชในการคิด  หาก

สมองมีความสมบูรณ  แข็งแรง  ก็ทําหนาที่ไดดี  ปจจัยที่สําคัญมีดังน้ี 

 1)  อาหาร  การขาดสารอาหาร  มีผลกระทบตอสมอง  เพราะเซลลประสาทรับอาหารไมเพียงพอ  

ทําใหการเจริญเติบโตของสมองหยุดชะงัก  อาหารที่ควรรับประทานมากๆ ไดแก ผัก ผลไม ขาว ขนมปง 

 2)  นํ้า  เซลลสมองจะทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพเมื่อรางกายมีปริมาณนํ้าเพียงพอ  เด็กควรด่ืมนํ้า

วันละ 6-8 แกว 

 3)  การหายใจ  สมองตองการออกซิเจน  การหายใจชวยใหสมองไดรับออกซิเจนเพียงพอ  ควร

หายใจลึกพอควร  มีจังหวะในอัตราพอเหมาะ  ซึ่งจะชวยใหสมองปลอดโปรง  ลดการหลงลืม  ปองกัน

สมองเสื่อม 

 4)  การพักผอน  การฟงดนตรี  และการผอนคลายความเครียด 

 5)  การบริหารสมอง  เปนการบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุมอยู  โดยเฉพาะกลามเน้ือที่เชื่อม

ระหวางสมองซีกซาย และซีกขวา  การบริหารที่ทําโดยทั่วไปมี 4 ทา คือ การเคลื่อนไหวสลับขาง  การยืด

สวนตางๆของรางกาย  การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน และการบริหารอวัยวะตางๆของรางกายอยางงายๆ 

 แนวทางท่ี 2  การเปนแบบอยางที่ดี  การจัดสภาพแวดลอม  และสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการคิด 

เชน  เปนแบบอยางในการเปนคนใจกวาง  รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน  ไมปดกั้นความคิดของเด็ก  ใหคําชมเชย  

กําลังใจ  เสริมแรงเมื่อผูเรียนคิดไดดวยตนเอง 

 แนวทางท่ี 3  การสอนและฝกทักษะการคิดโดยตรง  โดยใชโปรแกรม สื่อ หลักสูตร  กิจกรรมที่

พัฒนาข้ึนอยางสําเร็จรูป  เชน  โปรแกรมฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ฝกทักษะการแกปญหา  หลักสูตร

รายวิชาคิดเปน  หลักสูตรรายวิชาการคิดสรางสรรค  ซึ่งหลักสูตร  โปรแกรมดังกลาวผานการทดลองวามี

ประสิทธิภาพแลว  ผูสอนสามารถดําเนินการสอนไดโดยมีการเตรียมไวอยางเปนลําดับขั้นตอน  แตเสีย

คาใชจายแพง 

 แนวทางท่ี 4  การสอนและฝกการคิด  โดยผานทางกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎี  

หลักการ  แนวคิด  ที่สงเสริมการคิด  ซึ่งปจจุบันน้ีมีจํานวนไมนอย  ที่เนนการพัฒนาความสามารถการ              

คิด  เชน  ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล  ทฤษฎีพหุปญญา  ทฤษฎีการสรางความรู  หลักโยนิโส

มนสิการ  หลักพหูสูตร 

 ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล  เมื่อมนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะถูกบันทึก

ไวในความทรงจําระยะสั้น  หากจะเก็บไวนานตองเขารหัส  และถาจะนําออกมาใชตองถอดรหัส ครูจึงควร
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จัดสิ่งเราในการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน  นําสิ่งที่จะใหเด็กเรียนรูมาจัดหมวดหมู  งาย

แกการจํา  ถาจะใหจํานานตองนํามาเขารหัสไดแก  การทองจํา  การย้ําทวน  การเชื่อมโยง  ความรูเกากับ

ความรูใหม  ครูควรฝกการควบคุมกระบวนการคิดของตนเน่ืองจากเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิดการ

เรียนรูไดดี 

 ทฤษฎีพหุปญญา  การดเนอร เชื่อวา  บุคคลแตละคนมีเชาวนปญญา 8 ดาน ไดแก  ดานภาษา 

คณิตศาสตร  มิติสัมพันธ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ  การสัมพันธกับผูอ่ืน  การเขาใจ

ตนเอง  การเขาใจธรรมชาติ  เชาวนปญญาดังกลาวไดรับการถายทอดจากรรมพันธุ  และจากบริบททางสังคม  

ไดแก  วัฒนธรรม  การศึกษา  ซึ่งความสามารถแตละดานอาจไมเทากัน  ความสามารถดังกลาวจะผสมผสาน

ออกมาทําใหแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตน  หากไดรับการสงเสริมความสามารถอยางเหมาะสม  จะ

สามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 

 ทฤษฎีการสรางความรู  เชื่อวาบุคคลสามารถแปลความหมาย  สรางความรูความเขาใจจาก

ประสบการณ  สมองเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแปลความหมาย  ซึ่งขึ้นกับการรับรู  ประสบการณความ

สนใจ  ความตองการ  และภูมิหลังของบุคคลที่มีความแตกตางกัน  ครูจึงควรสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู

ดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางต่ืนตัว  มิใชเปนเพียงรับรูขอมูลเทาน้ัน  แต

ตองจัดกระทํากับขอมูล  หรือประสบการณตางๆ  และสรางความหมายของสิ่งน้ันดวยตนเอง 

 แนวทางท่ี 5  การสอนและฝกทักษะการคิด  โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการ

ตางๆที่เนนการพัฒนาการคิด เชน 

 -  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดจัดกระทํากับ

ขอมูล  จนสามารถหาคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญของเร่ืองน้ัน  และใหคํานิยามของมโนทัศนน้ันดวยตนเอง 

-  รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 

 -  รูปแบบการเรียนการสอนแบบซักถาม  ใชกับสาระที่เปนปญหาขัดแยงตางๆ ซึ่งยากแกการ

ตัดสินใจ  ชวยใหเรียนรูกระบวนการตัดสินใจอยางชาญฉลาด  รวมทั้งทําความกระจางในความคิดของตน 

 แนวทางท่ี 6  การบูรณาการการสอน  และฝกทักษะการคิดในการเรียนการสอนเน้ือหาสารตางๆ 

การคิด เปนกระบวนการทางสมองในการจัดกระทํากับขอมูล  สิ่งเราที่รับเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง

ตองอาศัย  ทักษะการคิด  ลักษณะการคิด  กระบวนการตางๆ  ครูสามารถนําไปบูรณาการในการสอนตาม

ความเหมาะสม  เชน  สอนเร่ืองพืช  ครูสอนโดยใหนักเรียนฝกทักษะการสังเกตพืช  การสํารวจพืชใน

ทองถิ่น  การจําแนกประเภทของพืช  การต้ังคําถามเกี่ยวกับพืช  การทดลอง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การ 

สรุปลงความเห็น  การบูรณาการการสอนและฝกการคิดตางๆ  ในการเรียนเน้ือหาสาระตางๆ เปนวิธีการที่

ครูใชไดมากที่สุด  และดีที่สุด  เพราะเปนการพัฒนากระบวนการควบคูกับเน้ือหาสาระ   

 แนวทางท่ี 7  การใชเทคนิคตางๆที่สงเสริมและพัฒนาการคิด  ปจจุบันมีเทคนิคมากมายที่สําคัญมี

ดังน้ี 
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 ผังกราฟฟก  เปนแผนผังทางความคิด  ประกอบดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญๆที่เชื่อมโยงกันอยูใน

รูปแบบตางๆ ทําใหเห็นโครงสรางของความรู หรือเน้ือหาน้ันๆชวยในการจัดกระทําขอมูลใหเปนระบบ  

เขาใจและจําไดงาย  ผังกราฟกที่นิยมใชมีผังมโนทัศน ผังกางปลา  ผังลําดับขั้นตอน  ผังวัฏจักร  ผังวงกลม

ซอน  

 เทคนิคการใชคําถาม  เปนเทคนิดที่ใชไดมากที่สุด  สะดวกที่สุด  ประหยัดเวลาที่สุด  ถาใชดีเกิด

ผลประโยชนคุมคาที่สุด  ครูตองมีความรูพื้นฐานวิธีการ  ทักษะ  กระบวนการ  ของการคิดที่ตองการฝก

นักเรียน  จึงจะสามารถต้ังคําถามเพื่อใหผูเรียนไปสูจุดที่ตองการ  หรือเปาหมายได  คําถามที่ดีตองชวย

กระตุนหรือทาทายผูเรียนใชความคิด  โดยเฉพาะความคิดระดับสูง  และซับซอนขึ้น 

 เทคนิดการอภิปรายโดยใชหมวก 6 ใบ  เดอโบโน  ไดพัฒนาเทคนิคน้ีเพื่อใชพัฒนาความคิดโดยใช

หมวกเปนตัวแทนของการคิด  หรือแสดงความคิด และสีของหมวกแสดงแงมุมการคิด  ซึ่งฝกใหคิดหลาย

แงมุม  สีของหมวกมี 6 สี ดังน้ี 

สีขาว  แทนความคิดที่เปนกลางๆ  ไมมีอคติ  เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง  เปนที่ยอมรับทั่วไปหรือมี

หลักฐานแสดงวาขอมูลเปนความจริง 

 สีแดง  แทนความรูสึก  และอารมณตางๆทั้งทางบวกและทางลบ 

 สีดํา  แทนความคิดดานลบ  หมายถึงจุดไมดี  จุดดอย  ความผิดพลาด  ผลเสีย  โทษ  ความลมเหลว  

และการมองสิ่งตางๆในทางลบ 

 สีเหลือง  แทนความคิดดานบวก  หมายถึง  ความดี  ความถูกตอง  จุดเดน  คุณคา  ประโยชน  

ความสําเร็จ  การมองสิ่งตางๆในทางสรางสรรค  ดานบวก 

 สีเขียว  แทนความคิดที่แสดงถึงความเจริญเติบโต  เปนธรรมชาติ  สดชื่น  ความร่ืนรมย  ความอุดม

สมบูรณ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความคิดใหมๆ  ความคิดที่จะเปนไปได  ความคิดที่จะกอใหเกิด

ประโยชน 

 สีนํ้าเงิน  แทนการควบคุม  การดูแล  กํากับ  การจัดการใหกลุมดําเนินการอภิปรายใหประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 เทคนิคการบริหารสมอง  สมองคนเรามี 2 ซีก  คือซีกซายและซีกขวา  แตละซีกทํางานแตกตางกัน  

ไมสามารถทํางานแทนกันได  แตสามารถสงเสริมสนับสนุน  กระตุนใหอีกฝายหน่ึงทํางานของตนใหดีขึ้น

ได  การบริหารสมองมีดังน้ี 

 ทาท่ี 1  การยืดสวนตางๆของรางกาย  สามารถผอนคลายความตึงเครียดของสมอง 

 ทาท่ี 2  การเคลื่อนไหวและสลับขาง  ซาย ขวา  จะทําใหสมอง 2 ซีก  สงขอมูลถายโอนกันไดดี 

 ทาท่ี 3  การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน  ชวยกระตุนการทํางานของกระแสประสาท  เกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรู 

 ทาท่ี 4  การบริหารรางกายงายๆ เปนการบริหารอวัยวะสวนตางๆของรางกาย เชน แขน ขา ตา ศีรษะ 
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การพัฒนาความสามารถการคิด 

 ความสามารถการคิด  มีทั้งความสามารถดาน  ทักษะการคิด  ไดแก  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  

การจําแนก  การจัดกลุม  การสรุป  เปนตน  ดานลักษณะการคิด  ไดแก  ลักษณะการคิดคลอง  การคิด

ยืดหยุน  การคิดหลากหลาย  การคิดละเอียดลออ  การคิดลึกซึ้ง  การคิดไกล  เปนตน  และดานกระบวนการ

คิด  เชน  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดสรางสรรค  กระบวนการคิดแกปญหา  เปน

ตน  ในที่น้ีขอนําเสนอ 4 อยาง  ไดแก การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และ

การคิดสรางสรรค 

 

การคิดวิเคราะห (Analysis ) 

การคิดวิเคราะห  หมายถึงการจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆเพื่อ

คนหาวาทํามาจากอะไร  มีองคประกอบอะไร  ประกอบขึ้นมาไดอยางไร  มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน

อยางไร 

 คําถามที่ใชในการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห  จะเกี่ยวของกับการจําแนกแยกแยะ

องคประกอบ  การหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางเร่ืองที่คิดกับเร่ืองอ่ืนๆ จะถามดวย  ใคร  อะไร  ที่ไหน  

เมื่อไร  ทําไม  อยางไร  ( 5 W 1 H Who  What  Where  When  Why  How  )  

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ มีขอมูล

เพียงพอนาเชื่อถือ เพื่อแกปญหาหรือตัดสินใจเชื่อ/ทําอยางมีเหตุผล  

 

แนวคิดหลักการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนรูความคิดสรางสรรค 

กิลฟอรด (Guilford. 1967:61) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนความคิดอเนกนัย 

(Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล  ลักษณะความคิดเชนน้ีจะ

นําไปสูความคิดการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งการคิดหาวิธีแกปญหาไดสําเร็จดวย ความคิดอเนก

นัย  ประกอบดวยความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคลองตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และ

ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)   

       อารี พันธมณี (2537:9) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิดสรางสรรคเปน

กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย  อันนําไปสูการคนพบสิ่งแปลกใหม  ดวยการคิดดัดแปลง 

ปรุงแตงความคิดเติมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม  ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐคนพบสิ่งตาง ๆ ตลอดจนวิธีการ

คิด  ทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดมิใชเพียงความคิดในสิ่งที่เปนไปไดหรือสิ่งที่

เปนเหตุผลเพียงอยางเดียวเทาน้ัน หากแตความคิดจินตนาการก็เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดความแปลก
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ใหม  แตตองควบคูไปกับความพยายามที่จะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการใหเปนไปได หรือที่เรียกวา 

จินตนาการประยุกตน่ันเอง  จึงจะทําใหเกิดผลงานจากความคิดสรางสรรคขึ้น 

ความสําคญัของความคดิสรางสรรค 

       ความคิดสรางสรรคน้ีมีผูกลาวถึงความสําคัญไวหลายทาน ดังน้ี 

อารี สัณหฉวี (2511: 424) กลาววา  การศึกษาเพื่อความสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนสําหรับสังคม

ปจจุบัน  เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงมีปญหาใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เด็กจะตองฝกฝนใหรูจักคิดสิ่งใหม ๆ 

เพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่ตองพบในชีวิตประจําวัน 

       ชาญชัย อินทรประวัติ (2518 :  19)  ไดใหความเห็นวา   ความคิดสรางสรรคมีความจําเปนตอชีวิต 

เพราะในการใหการศึกษาแกเด็กไมสามารถจะสอนทุกสิ่งทุกอยางที่จําเปนตอการดํารงชีวิต การสอนเด็กให

มีความคิดสรางสรรค  จึงมีโอกาสนําความรูไปใชในการแกปญหาไดดี 

อารี รังสินันท (2532 : 498)  กลาววา  ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอตนเองและสังคม ดังน้ี             

ตอตนเอง 

1.ลดความเครียดทางอารมณ บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคตองการแสดง  ออกอยางอิสระทั้ง

ความคิดและการปฏิบัติ มีความมุงมั่นจริงจังในสิ่งที่คิดหากไดทําตามที่คิดจะทําใหลดความเครียดและความ

กังวล เพราะไดตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนเอง 

2.มีความสนุกสนาน  เพลิดเพลินและเปนสุข บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเมื่อไดทําสิ่งที่ตนได

คิด  ไดเลน ไดทดลองกับความคิดจะรูสึกพอใจต่ืนเตนกับผลงานที่เกิดขึ้น จะทํางานอยางเพลิดเพลินทุงเท

อยางจริงจังและเต็มกําลังความสามารถและทําอยางเปนสุข แมจะเปนงานหนักแตจะเปนเร่ืองที่งายและเบา 
จะเห็นไดวาการทํางานของศิลปน นักวิทยาศาสตรและนักสรางสรรคสาขา  ตาง ๆ ชั่วโมง และทําอยาง

ตอเน่ืองนานหลายปจนคนพบบางสิ่งบางอยางที่สามารถผลผลิตผลงานสรางสรรคขึ้นมาได 
3.มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง  การไดทําในสิ่งที่ตนคิด ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง เมื่องาน

น้ันประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคล เกิดความภาคภูมิใจและชื่อมั่นในตนเอง หากงานน้ันไมสําเร็จบุคคล

ที่มีความคิดสรางสรรคจะเขาใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้น ไดเรียนรูและคนพบบางสิ่งบางอยาง  ความไม

สําเร็จชวงน้ีจะเปนพื้นฐานใหเกิดความมุมานะพยายามและมีความกลาที่จะกาวไปขางหนา เพื่อความสําเร็จ

ตอไป 
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ตอสังคม 

1.ทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  เพราะผลงานสรางสรรคนํามาซึ่งความแปลกใหม  ทําใหสังคม

เจริญกาวหนา  ถาสังคมหยุดน่ิงจะทําใหสังคมน้ันลาหลัง 

2.เคร่ืองจัก รถยนต รถแทรกเตอร เคร่ืองวิดนํ้า เคร่ืองนวดขาว เคร่ืองเก็บผลไม  เคร่ืองบด  สิ่ง

แหลาน้ีชวยในการผอนแรงของมนุษยไดมาก ชวยลดความเหน่ือยยาก ลําบากและทนทรมานไดมาก ไมตอง

ทํางานหนัก ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น 

3.ชวยใหเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว การคนพบรถจักรยาน รถยนต เรือที่ใชเคร่ืองจักร รถไฟ 

เคร่ืองบิน ยานอวกาศ ทําใหการคมนาคม ติดตอกัน การเดินทางขนสงสะดวกสบาย กอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความเขาใจกันมายิ่งขึ้น 

4.ความปลอดภัยในชีวิตและการมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน  การคนพบทางการแพทย วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ทําใหชีวิตมนุษยไมตองเสี่ยงอันตราย การคนพบยารักษาโรค วัณโรค เปนตน การคนพบ 

ความรูใหม ๆ ในเร่ืองโภชนาการ  การออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพอนามัยตาง ๆ ทําใหประชาชนรูจัก

ปฏิบัติตนในดานการปองกัน ดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจ  ทําใหคนมีชีวิตยืนยาวขึ้น 

5.ชวยประหยัดเวลาแรงงานและเศรษฐกิจ ผลการคนพบในดานตาง ๆ ทวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี

การแพทย  การศึกษา  การเกษตร  ชวยใหมนุษยมีเวลามากขึ้นสามารถนําพลังงานไปใชทําอยางอ่ืน 

กอใหเกิดรายไดและเพิ่มพูนเศรษฐกิจไดมากขึ้น มีเวลาหาความรู  ชื่นชมกับความงาม  สุนทรียภาพและ

ศิลปะไดมากขึ้น 

6.ชวยในการแกปญหาสังคม  เน่ืองจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  จําเปนตองคิดหรือหา

วิธีใหม ๆ มาใชในการแกปญหาที่เพิ่มมากขึ้นใหหมดไป 

7.ชวยใหเกิดความกาวหนาและดํารงไวซึ่งมนุษยชาติ  ความคิดสรางสรรคดานวิทยาศาสตร

การแพทย  ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง เปนตน ชวยยกมาตรฐานการดํารงชีวิต ทํา

ใหมนุษยเปนสุขและสรางสรรคสังคมใหเจริญขึ้นตามลําดับ 

องคประกอบที่มีความสําคัญตอความคดิสรางสรรค 

ประสาท อินศรปรีดา  (2532 : 8 – 10) ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค

วา  ไมวาความคิดสรางสรรคจะอยูในระดับบุคคล ระดับกลุม  หรือระดับสังคม  จะขึ้นอยูกับองคประกอบ 
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2  สวนเสมอ  คือ 

             1.  องคประกอบที่เปนสวนของความสามารถ (Abilities)  หรือทักษะทางการคิด  ซึ่งเปนศักยภาพใน

ตัวบุคคล 

       2.  องคประกอบทางแรงจูงใจ  (Motivation) องคประกอบดังกลาวจะอยูในลักษณะที่เอ้ือซึ่งกันและ

กันเสมอ คือจะตองมีทั้งศักยภาพทางการคิด มีความอดทน  ความอยากรูอยากเห็น กลาเสี่ยง  ซึ่งเปน

คุณลักษณะทางอารมณหรือสภาพแรงจูงใจที่เอ้ืออํานวยตอการคิดสรางสรรคควบคูไปดวยเสมอ  ดังน้ันหาก

บุคคลที่มีศักยภาพทางการคิดไดรับการฝกใหคิด  และไดรับแรงกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะคิด  หรือริเร่ิมสิ่ง

ใหม ๆ ความกาวหนาในการคิดก็จะเกิดขึ้นได 

      วิชัย  วงษใหญ (2535 : 7)  ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรความีดังน้ี  คือ  

1. ความคิดริเร่ิม  หมายถึง ความคิดที่แปลกแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

2. ความวองไวหรือความพร่ังพรู  ปริมาณการคิดพร่ังพรูออกมามากกวาบุคคลอ่ืน 

3. ความคลองตัว  เปนชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมาจะแตกตางกันไปโดยไมซ้ํากัน 

4. ความละเอียดลออประณีต  ความคิดที่แสดงออกมาน้ันละเอียดลออ สามารถที่จะนํามาให

สมบูรณและประณีตตอไป  

5.  การสังเคราะห คือการรวบรวมสิ่งที่คิดไดมาทําใหมีความหมายและนํามาพัฒนาตอไปให

สมบูรณเปนจริงได 

       สรุปไดวาความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิด

ริเร่ิม  ความคิดละเอียดลออ โดยความคิดความคิดคลองแคลว และความคิดยืดหยุน  เปนฐานของความคิด

สรางสรรค สวนความคิดริเร่ิมน้ันทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ ขึ้นมา  และความคิดละเอียดลออทําใหความคิดน้ันมี

รายละเอียดในการคิดมากขึ้น 

บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค 

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมีรายละเอียด ดังน้ี 

       แมคคินสัน (Mackinson. 1959  :154)  ไดศึกษาบุคลิกของผูที่มีความคิดสรางสรรค  พบวา ผูที่มี

ความคิดสรางสรรคจะเปนผูที่ต่ืนตัวอยูตลอดเวลา  มีสมาธิ มีความพยายามสามารถพินิจพิเคราะหความคิด

อยางถี่ถวนในการแกปญหา  นอกจากน้ียังมีลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงคือ  เปนผูเปดรับประสบการณ

ตาง ๆ ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด 

ทอแรนซ (Torrance. 1962 : 81-82) ไดศึกษาบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูง 

พบวา คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืน มีผลงานไมซ้ําแบบใคร 
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       เรนวอเทอร (Rainwater. 1965 : 6753-A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงวา

จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคตํ่าหรือไม ผลการศึกษาพบวา 

บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูง  สามารถแกปญหาไดดีกวาบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคตํ่า 

       ฮอลลแมน (Hallman. 1971 : 220 – 224) ใหขอเสนอแนะสําหรับครู  สรุป ดังน้ี 

1. ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยความคิดริเร่ิมของตนเอง   จะเปนการกระตุนใหนักเรียนอยาก 

คนพบและอยากทดลอง 

       2.  จัดบรรยากาศการเรียนรูแบบเสรีใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและแสดงออกตามความสนใจและ

ความสามารถของเขา  ครูไมตองทําตัวเปนเผด็จการทางความคิด 

       3.  สนับสนุนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองใหมากขึ้น 

       4.  ยั่วยุใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธระหวางขอมูลในรูปแบบที่แปลกใหมจากเดิม สงเสริม

ความคิดจินตนาการ  สงเสริมใหคิดหาวิธีแกปญหาแบบแปลก ๆ ใหม ๆ  

       5.  ไมเขมงวดกับคําตอบหรือผลงานที่ไดจากการคนพบของนักเรียน  ครูตองยอมรับวา  ความ

ผิดพลาดเปนเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นได 

       6.  ยั่วยุใหนักเรียนคิดหาวิธีการหาคําตอบแกปญหาหลาย ๆ วิธี 

       7.  สนับสนุนใหนักเรียนรูจักประเมินผลสัมฤทธิ์และความกาวหนาของตนดวยตนเอง  มีความ

รับผิดชอบและรูจักประเมินตนเอง  พยายามหลีกเลี่ยงการใชเกณฑมาตรฐาน 

       8.  สงเสริมใหนักเรียนเปนผูไวตอการรับรูในสิ่งเรา 

       9.  สงเสริมใหนักเรียนตอบคําถามประเภทปลายเปดที่มีความหมายและมีคําตอบที่เปนความจริง

แนนอนตายตัว 

       10.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเตรียมความคิดและเคร่ืองมือในการแกปญหาดวยตนเอง 

       ผูทําการวิจัยจึงไดนําแนวคิดของกิลฟอรด ที่เนนใหคิดหลายทิศทางและรศ.ดร.อารีย พันมณี  ให

แนวคิดวา ความคิดแปลกใหมจะตองควบคูกับความพยายามที่จะสรางความคิดผัน  จึงจะทําใหเกิดผลงาน

จากความคิดสรางสรรคน้ัน ดร. วิชัย วงษใหญ  ใหแนวคิดถึงองคประกอบของความสรางสรรค โดยเร่ิมที่

ความคิดสรางสรรค  ความวองไว  ความคลองตัว  มาเปนพื้นฐานในการคิด และที่สําคัญ ถาเด็กไดรับการฝก

ใหรูจักคิดสิ่งใหม ๆ จะชวยใหเด็กแกปญหาไดดีขึ้น  อีกทั้งลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค จะเปน

ผูต่ืนตัวตลอดเวลา  ชอบแสดงออก  ในบทบาทของครูผูสอนจึงไดฟงขอเสนอแนะของฮอลลแมน มาใช คือ 

จัดบรรยากาศในการเรียนแบบเสรี  อิสระในการคิด ยั่วยุใหนักเรียนหาคําตอบเพื่อแกปญหาในหลาย

วิธีการ  อีกทั้งกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามแบบปลายเปด  เพื่อใหนักเรียนไดคิดในเชิงบวก เชิงสรางสรรค

ในแนวกวาง  นํามาสูบุคลิกภาพที่ดี ความฉลาดทางอารมณ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

    1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

    2.  การกําหนดเน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

    3.  การกําหนดระยะเวลาในการวิจัย 

    4.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    5.  การกําหนดแบบแผนการวิจัย   

    6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

    7.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

          การวิจัยในคร้ังน้ีใชประชากรเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่  1  ป

การศึกษา  2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน  10  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  434  คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

             การวิจัยในคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง 7                    

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  

(Purposive  sampling )  จํานวนนักเรียน 44  คน 

2.  การกําหนดเนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

                    การวิจัยคร้ังน้ีใชเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะ           

เร่ือง  “โครงงานวิทยาศาสตร 1”  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

3.  การกําหนดระยะเวลาในการวิจัย 

                   การวิจัยในคร้ังน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2562 

4.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

             เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

     1. แบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง  “ โครงงานวิทยาศาสตร 1” 
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     2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              1.  แบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง  “โครงงานวิทยาศาสตร 1” 

              มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 

              1.1  ขั้นเตรียม 

                    1.1.1  ศึกษาหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงคสาระการเรียนรูและขอบขาย

เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรการศึกษาอาชีวะศึกษา   

                    1.1.2   ศึกษารายละเอียด  หลักการและแนวคิด  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 

                    1.1.3  ศึกษารายละเอียดเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร  ( เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร 1 ) 

                    1.1.4   วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มโนมติ  เน้ือหาวิชา  และกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

            1.2  ขั้นสราง    

            สรางแบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1 ”  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยจัดกิจกรรม

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในหนาที่  และความ

เชี่ยวชาญชํานาญการ  มีความรู  ความเขาใจอยางลึกซึ้ง  สามารถหาคําตอบไดอยางถูกตอง 

         2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง “ โครงงาน

วิทยาศาสตร 1”  มีขั้นตอนดังน้ี 

              2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  และการสรางขอสอบ 

              2.2  ศึกษาจุดประสงค  และเน้ือหากลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู 

              2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  จํานวน  10  ขอ 

              2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

5.  การกําหนดแบบแผนการวิจัย        

                 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One  

Group  Pretest -  Posstest  Design  ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย  One  Group  Pretest -  Posstest  Design                                                                                                                                 

กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

Pr X Po 
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Pr                             แทน                การทดสอบกอนการทดลอง 

 Po                             แทน               การทดสอบหลังการสอบ 

 X                               แทน               แบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง “โครงงานวิทยาศาสตร 1” 

6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

              ในการวิจัยคร้ังน้ี  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังน้ี 

               1.  ทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง “โครงงาน

วิทยาศาสตร 1”  

              3.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห โดยใชวิธีการ

ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานตอไป                                                                                                               

 

7. การจัดกระทําขอทูลและการวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงาน

วิทยาศาสตร1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ กอนและหลังการทําแบบฝกทักษะโดยการหาคา t -  test  Dependent 
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บทที ่4 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน การทําแบบทดสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7  จํานวน 44  คน 

              สัญลักษณท่ีใชนําเสนอขอมูลวิเคราะหขอมูล 

 จากสูตรที่ใช 

                          N  = แทนจํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง 

                          X = แทนคะแนนเฉลี่ย 

 ตารางท่ี 1  คาสถิติพื้นฐานคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง                         

“ โครงงานวิทยาศาสตร 1”   ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7  จํานวน 44  คน 

เลขท่ี คะแนนกอนเรียน

(20คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน

(20คะแนน) 

เลขท่ี คะแนนกอนเรียน

(20คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน

(20คะแนน) 

1 10 13 24 17 19 

2 14 17 25 18 19 

3 16 19 26 18 20 

4 15 18 27 18 20 

5 6 16 28 11 16 

6 7 12 29 15 18 

7 19 18 30 13 16 

8 6 11 31 8 17 

9 13 18 32 17 19 

10 16 17 33 19 19 

11 9 14 34 18 18 

12 10 16 35 18 18 

13 12 16 36 11 10 

14 11 12 37 13 15 

15 13 17 38 8 13 
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เลขท่ี 

 

คะแนนกอนเรียน

(20คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน

(20คะแนน) 

เลขท่ี คะแนนกอนเรียน

(20คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน

(20คะแนน) 

16 18 19 39 12 13 

17 11 6 40 11 17 

18 13 16 41 10 15 

19 14 12 42 8 2 

20 13 18 43 14 19 

21 16 19 44 11 8 

22 12 17    

23 15 19    

คะแนนรวม 576 696 

คะแนนเฉลี่ย 13.09 15.81 

 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน  ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7  จํานวน 44  คน 

การทดสอบ N X X 

กอนเรียน 44 576 13.09 

หลังเรียน 44 696 15.81 

 จากตารางที่ 2  ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7  จํานวน 44  คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเทากับ 2.72 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชแบบ

ฝกทักษะเร่ือง  “ โครงงานวิทยาศาสตร 1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

 

จุดมุงหมายในการวิจัย 

            ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังน้ี 

1.   เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดานกระบวนการคิด วิทยาศาสตร   โดยใชแบบฝกทักษะ                       

เร่ือง   “ โครงงานวิทยาศาสตร1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงาน

วิทยาศาสตร1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการกอนและหลังการทําแบบฝกทักษะ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงานวิทยาศาสตร1”    

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                   

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

            ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี  ประชากรเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง 7                           

ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน  10  หองเรียน                   

จํานวนนักเรียน  434  คน 
 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

             การวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง 7                            

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง             

( Purposive  sampling )  จํานวนนักเรียน  44  คน 
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เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

  การวิจัยในคร้ังน้ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ                       

เร่ือง  “ โครงงานวิทยาศาสตร1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1.  แบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง  “ โครงงานวิทยาศาสตร1” 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังน้ี 

              1.  ทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบฝกทักษะวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง                             

“โครงงานวิทยาศาสตร1” 

              3.  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลว ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

              4.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห  โดยใชวิธีการ

ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

การจัดกระทําขอทูลและการวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงาน

วิทยาศาสตร1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ กอนและหลังการทําแบบฝกทักษะโดยการหาคา t -  test  Dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 

การฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง”โครงงาน

วิทยาศาสตร1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  สรุปผลไดดังน้ี 

 1. คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใช

แบบฝกทักษะเร่ือง “ โครงงานวิทยาศาสตร1” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กอนเรียนมีคาเทากับ  13.09  สวนหลังเรียนมีคาเทากับ 15.81  

ตามลําดับ 
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           2.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ  เร่ือง “ โครงงาน

วิทยาศาสตร1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 หอง 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนรู   

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการฝกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะ   

เ ร่ือง “ โครงงานวิทยาศาสตร1”  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 หอง 7                          

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะมุงเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  มีการให

นักศึกษาซักถามเพื่อใหเกิดความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  ผูสอนควรอธิบายแนะนําขั้นตอน ประโยชนและความสําคัญของการทําแบบฝกทักษะใหผูเรียน

ไดรับทราบ พรอมทั้งอธิบายถึงความสําคัญของทักษะหรือคุณสมบัติของผูเรียนที่ตองการพัฒนาควบคูไป

กับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหผูเรียนเขาใจตรงกัน 

2.  การเรียนการสอนจะสําเร็จไดดวยดี  ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ดังน้ันการทําขอตกลงกัน

อยางชัดเจนถึงจุดประสงคที่ตองการ  เปนเร่ืองสําคัญเพราะจะไปสูการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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