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บทคดัย่อ 

 

                   การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงทดลอง ใชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงั

การทดลอง มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค์ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และ 2)  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการคิด

และเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
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การวิจยัคือแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยัในชั้ นเรียน แบบวดั

ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน และแบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงผูว้จิยั
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การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์น 

รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ในภาพรวมนกัศึกษาเห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะในระดบัมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
  

 The objectives of this experimental one group pre-test post-test design were to: 1) 

compare the ability of creative thinking and writing of students before and after using the exercise 

of thinking and writing skills; and 2) study students’ opinion towards practicing creative thinking 

and writing skills. The samples of the study were 31 students from Faculty of Education, 

Silpakorn University. They were in academic year 2011 and were selected by simple random 

sampling. Research instruments developed by the researcher were: 1) creative thinking and 

writing material which was developed by a researcher; 2) exercises of creative thinking and 

writing skills; and 3) a questionnaire of students’ opinion towards practicing creative thinking and 

writing skills. Data were collected in August – September 2011, and were analysed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and t-test.  

                Research findings were as follows: 

1. Students’ ability after practicing creative thinking and writing skills were higher  

than before practicing statistically significant at the .05 level. 

2. Students’ opinion towards practicing creative thinking and writing skills were at  

the highest level. 

 

 

 

 

 

Key words: thinking and writing ability/ exercise of thinking and writing skills/ learning 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

                 การพฒันาประเทศไทยในปัจจุบนัซ่ึงยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าใดนัก ส่ิงสําคญัประการ

หน่ึงอาจเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาของประชาชนในประเทศ ขอ้มูลจากการสอบวดั

ต่างๆ ทั้ งระดับชาติและนานาชาติช้ีให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยตํ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน หรือมีคะแนนสอบตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ผลการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  หรือจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาช้ีใหเ้ ห็น

ว่า  เยาวชนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานของไทยมีความอ่อนด้อยในหลายด้าน นับตั้ งแต่

ความสามารถในการอ่านและการทาํความเขา้ใจภาษาท่ีอ่าน  ซ่ึงเป็นรากฐานการเรียนรู้ในวิชาการและ

ในชีวิต  เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากขอ้มูลของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ 

(Programme for International Student Assessment: PISA) ซ่ึงเป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของ

ประเทศสมาชิกองคก์ารเพือ่ความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organizational for Economic Co-

Operation and Development: OECD) จากรายงานของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 

37-38) ซ่ึงทาํการสาํรวจตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมีอาย ุ15 ปีจาํนวน 5,433 คนทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

PISA พบว่า 3  ใน 4 ของนกัเรียนอายุ 15 ปีของไทยมีความสามารถเพียงการอ่านภาษาไทยไดรู้้

ความหมายตามตวัอกัษร แต่ไม่สามารถเขา้ใจความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้น หรือไม่อาจตีความ วิเคราะห์ 

หรือประเมินขอ้ความนั้นได ้ เช่นเดียวกบัผลการสํารวจในปี 2549 ดว้ยวิธีเดียวกนั ซ่ึงมีผลไม่แตกต่าง

จากผลการสํารวจในปี  2543 ท่ีผ่านมาแลว้ถึง 6 ปี จึงนาํไปสู่ขอ้สรุปทีอ่าจเป็นไปไดว้่า เด็กจะไม่

สามารถอ่านเพื่อการศึกษาเล่าเรียนและดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

                 เมื่อพิจารณาความสามารถทางวิชาการของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ผลที่ไดจ้ากการ

ทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ของสถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในปี 2550 พบวา่ นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

โดยเฉล่ียทั่วประเทศมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะผ่านการสอบในวิชาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่วิชาภาษาไทยซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญใน

ชีวิตประจําวนั การเข้าสู่อาชีพ และการสื่อสารทําความเข้าใจ  ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 38) หากคุณภาพการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
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ประสบปัญหาเช่นน้ี ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงถึงคุณภาพการศึกษาในระดบัที่สูงข้ึน นัน่คือการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ียอ่มไดรั้บผลกระทบตามมาหากนกัศึกษาท่ีเขา้สู่ระบบการศึกษาในระดบัน้ีไม่มีพื้น

ความรู้เดิมอยา่งเพียงพอ (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 41-42)  

                 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นบทบาทหน้าที่สําคญัของหน่วยงานที่กาํหนดนโยบาย

การศึกษาและสถาบนัการศึกษาทุกระดบัในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยมี

คุณภาพการศึกษาที่สูงข้ึน มหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงกาํหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็น

มหาวิทยาลยัสร้างสรรค ์(creative university) ตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

คณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นคณะวิชาหลกัในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงไดก้าํหนดปณิธานในการ

ดาํเนินงานคือ การผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศในวิชาชีพระดบัสากล เป็นผูน้าํในการพฒันาบุคลากร 

การวจิยั นวตักรรมทางการศึกษา อนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ (คณะศึกษาศาสตร์, 2554: 1) เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายในการพฒันาอุดมศึกษาระยะยาว 15 

ปี ในช่วงพ.ศ. 2551-2556  ท่ีได้กาํหนดแนวทางการยกระดบัอุดมศึกษาไทย เพือ่ผลิตและพฒันา

บุคลากรที ่มี คุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที ่เ กิดข้ึนตลอดชีวิต และเพื่อเพิ่มสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยืน(สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2550: 3)  

                 จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางด้านสังคมศาสตร์ การวิจยัทาง

การศึกษา วิจยัภาคสนาม วิจยัสําหรับภาษาองักฤษ การวิจยัทางดนตรี และระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงแก่

นกัศึกษาระดบัต่างๆ มาเป็นเวลานานนบั 10 ปี พบวา่ ปัญหาที่สําคญัประการหน่ึงของผูเ้รียนรายวิชา

วิจยัคือ ปัญหาในการเขียนรายงานการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเรียบเรียงเน้ือหาสาระในบท

ต่างๆ ของรายงานการวิจัย ทั้ งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และการอภิปรายผลการวิจยั (ฉวีวรรณ บุญคุม้, 2550: 3, 

วรรณวร์ี บุญคุม้, 2553: 4) ผูว้จิยัในฐานะบุคลการของคณะศึกษาศาสตร์ และรับผิดชอบการเรียนการ

สอนรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนให้กบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2554 ซ่ึงขอ้สังเกตจากการตรวจผลงานของนกัศึกษาและจากการสอบถามผูเ้รียนเมื่อการ

เรียนการสอนผา่นไปแลว้ 5 สัปดาห์ พบวา่ นกัศึกษามีปัญหาในเร่ืองการคิดและเขียนเน้ือหาในส่วน

ต่างๆ ของรายงานการวิจยั ตั้งแต่การเร่ิมตน้ทาํวิจยัดงัน้ี 1) ปัญหาในการคิดช่ือปัญหาวิจยั การคิดช่ือ

เร่ืองการวิจยัท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การตั้งช่ือเร่ือง 2) การนาํเสนอความเป็นมาและความสําคญัของ

ปัญหา 3) การนาํเสนอเน้ือหาในการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกนักบัปัญหาท่ี

พบจากผูเ้รียนวิชาวิจยักลุ่มอ่ืนๆ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ผูว้ิจยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งหาเทคนิควิธี

ต่างๆ มาใชแ้กปั้ญหาในการเรียนของนกัศึกษา 
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                การคิดเชิงสร้างสรรค ์(creative thinking) เป็นความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะและการ

จินตนาการ (Crowther, 1998: 273) ซ่ึงกิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 279-282) ระบุว่าการคิดเชิง

สร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้จน

ทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ประกอบไปดว้ย 1) ความคิดริเร่ิม 

(originality of thinking) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นความคิดแปลกใหม่ซ่ึงแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา เกิด

จากการนาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่เป็นลกัษณะที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก 

โดยตอ้งอาศยัความกลา้คิด กลา้ลองเพือ่ทดสอบความคิดของตนเอง 2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency 

of thinking) เป็นปริมาณความคิดที่ไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั ประกอบไปดว้ยความคิดคล่องแคล่ว

ทางด้านถ้อยคาํ ด้านการโยงความสัมพนัธ์ การแสดงออก และการคิดอย่างคล่องแคล่วในเวลาที่

กาํหนด 3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility of thinking) เป็นความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดห้ลาย

ประเภทหลายทิศทาง ประกอบไปด้วยความคิดที่เกิดข้ึนเองทนัที และความคิดดดัแปลง  และ 4) 

ความคิดละเอียดลออ (elaboration of thinking) เป็นความสามารถในการคิดในรายละเอียดอยา่งเป็น

ขั้นตอน สามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนหรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ซ่ึงต่อมาแนวคิดใน

เร่ืองน้ีไดมี้การนาํไปประยุกตใ์ช้อย่างกวา้งขวางในการคิดและส่ือความหมายออกมาในรูปของการ

ปฏิบติั เช่น กาํหนดองค์ประกอบเป็นความสามารถในการคิดริเร่ิม (originality) คิดสร้างสรรค ์

(creativity) และการปฏิบติัได ้(practicality) (Dunbar, 2000: 1-3)  

               การเขียน (writing) หมายถึง การเรียบเรียงความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจน

ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (สุจริต เพียรชอบ, 2531: 4) การเขียนเชิง

สร้างสรรค ์ (creative writing) จึงหมายถึง การเรียบเรียงความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากความคิด

และจินตนาการของตนเองโดยท่ีมิไดล้อกเลียนแบบมาจากผูอ่ื้น การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็น

ทกัษะที่มีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือเมื่อมนุษยเ์กิดความคิดเชิงสร้างสรรค์แลว้ก็จะส่ือสารออกมาใน

ลกัษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ จากนิยามของการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคด์งักล่าวขา้งตน้ 

นั้น สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพราะจุดมุ่งหมายของการเรียนรายวชิาน้ีคือผูเ้รียนจะตอ้งสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํวิจยัไดจ้ริง 

ซ่ึงหมายถึงผูว้ิจยัจะตอ้งมีความสามารถในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจยัอย่างครบถว้น และ

ทกัษะที่จาํเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียนรายวิชาน้ีก็คือ การคิดเชิง

สร้างสรรคแ์ละส่ือความหมายออกมาโดยการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เพราะลกัษณะของการทาํวิจยันั้น

เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยัจะตอ้งไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ นัน่หมายถึงผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามสามารถในการ

คิดโดยอาศยัความรู้ ความคิดของตนเองผ่านกระบวนการวิจยัเพื่อให้ได้ส่ิงใหม่ๆ  หลงัจากนั้นจึง

ส่ือสารออกมาในรูปของการเขียนที่จะตอ้งเป็นไปอย่างสร้างสรรค์   ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือว่าการนาํแบบฝึก

ทกัษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคเ์พื่อนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนนั้น จะเป็นอีกหนทางหน่ึง
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ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในการเรียนรายวิชาวิจยัในชั้นเรียนของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรได ้

  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนโดย 

ใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนอยา่งสร้างสรรคใ์นรายวิชาวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                2.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิา

การวจิยัในชั้นเรียนคิดเห็นของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

                 จากผลการวิจยัที่พบว่า การใช้แบบฝึกทกัษะช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนสูง

กวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะ  (หทยัทิพย ์ชมพพูื้น, 2552: บทคดัยอ่; ชาติชาย ทนะขวา้ง 2551: 

บทคดัยอ่; ฯลฯ) และจาก แนวคิดเก่ียวกบัการคิดเชิงสร้างสรรคที์่ช่วยให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยา่งกวา้งไกล 

อนัจะนาํไปสู่การคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ (Guildford, 1967: 6) ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานในการวจิยัไวด้งัน้ี 

                1.   ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร หลงัจากเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์น

รายวชิาวจิยัในชั้นเรียนสูงกวา่ความสามารถของนกัศึกษาก่อนเรียน 

                 2.  นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรเห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

คิดและเขียนเชิงอยา่งสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนในระดบัมาก 

 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 4  

ท่ีเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียนกบัผูว้จิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 รวม 2 หอ้งเรียน จาํนวน 

66 คน 

       กลุ่มตวัอยา่ง  คือนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียน 

รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนกบัผูว้จิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวม 31 คน 

ซ่ึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
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2. ตัวแปรในการศึกษา 

                 2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน 

    2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ และ 2) ความ 

คิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
 

  3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

      เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นเน้ือหาในรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ตามหลกัสูตร 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2550 ในแผนบริหารการสอนบทท่ี 

3 บทท่ี 4 และบทที่ 10 รวม 3 บทดงัน้ี 1) แผนบริหารการสอนบทที่ 3 เร่ืองการศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) แผนบริหารการสอนบทท่ี 4  เร่ืองความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา และ 

3) แผนบริหารการสอนบทท่ี 10  เร่ืองการเขียนรายงานการวจิยั ในส่วนของการอภิปรายผลการวจิยั 
 

  4. ระยะเวลาในการทดลอง 

                   ผูว้ิจยัทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในเดือนมิถุนายน-กนัยายน 2554 

เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวม 12 คาบ     

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

                ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการคิดเชิงสร้างสรรคข์องกิลฟอร์ด (Guildford, 

1967: 145-151) มาใชใ้นการศึกษา โดยกาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 
ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

   
 
 

การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิด

และเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวิชาการวจิยั

ในชั้นเรียน 

 

 
 
 
 
 

 

1.  ความสามารถในการคิดและเขียนเชิง    
     สร้างสรรคร์ายวชิาการวิจยัในชั้นเรียน  

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิด  

     และเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวชิาวจิยัใน 

     ชั้นเรียน    

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบความคิดในการวจิยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

                1. ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการวดั

ความสามารถในการคิดริเร่ิม คิดหาคาํตอบที่หลากหลาย เป็นส่ิงใหม่ที่มีความเหมาะสม และส่ือสาร

ออกมาโดยการเขียนส่ิงใหม่ๆ อยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษา ภายหลงัจากใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรคใ์นการเรียนรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึน 

                2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง ค่าคะแนนท่ี 

ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

รายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา โดยใชข้อ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

5 ระดบั ท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึน ประกอบไปดว้ยดา้นเน้ือหา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และดา้นการใชป้ระโยชน์ 

                    ดา้นเน้ือหา หมายถึง การท่ีเน้ือหาในแบบฝึกมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม ต่อเน่ือง ในแต่ละชุดฝึก 

                    ดา้นการใชภ้าษา หมายถึง การท่ีแบบฝึกมีการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตอ้ง เหมาะกบักลุ่ม

ผูเ้รียน 

                     ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การที่แบบฝึกมีการจดักิจกรรมการเรียน

ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได ้ฝึกคิดอยา่งอิสระ มีความชดัเจนในการอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบการ

ฝึกมีระยะเวลาในการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม และมีการวดัผลจากการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม 

                     ดา้นการใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่แบบฝึกมีความน่าสนใจข้ึน ส่งเสริมการคิดและ

เขียนอยา่งสร้างสรรค ์และสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในการทาํวจิยั 

               3. ทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาในการคิด 

เชิงสร้างสรรคแ์ละส่ือสารออกมาโดยการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ในการเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียน 

     4. แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ชุดฝึกความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์น 

รายวิชาวิจยัในชั้นเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบไปดว้ยเน้ือหาใน 3 หน่วยการเรียนคือ 1) ความ

เป็นมาและความสําคญัของปัญหา 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และ 3) การเขียน

รายงานการวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอภิปรายผลการวจิยั 

                5. การคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการคิดริเร่ิม การ 

จินตนาการ การมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้จนทาํให้เกิดความคิด

ใหม่ๆ ประกอบไปดว้ยความคิดริเร่ิมจากความคิดที่มีอยูเ่ดิม (original thinking) ความคิดที่มีอยูห่ลาย

ลกัษณะ และนาํมาประยุกต์ ดดัแปลง (fluency and flexibility) ได้อย่างเหมาะสม (elaboration 

thinking)  
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                6. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการนําความคิดเชิง

สร้างสรรคส่ื์อความหมายออกมาในรูปของการเขียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

                 7. นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 2 หอ้งเรียน

ท่ีเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียนกบัผูว้จิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

                 1. ไดแ้บบฝึกทกัษะในการการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการ

วจิยัในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ 

                 2.  ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง 

นกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

     3. ไดท้ราบความคิดเห็นของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและ 

เขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน  

                 4.  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรม

ท่ีใชก้ารเรียนการสอนเพื่อแกปั้ญหาการเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียน หรือรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทาํวจิยัได ้

 

 

 



 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 

                  การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นการเรียนรายวิชาการวจิยัใน

ชั้นเรียนของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษา

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. บริบทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2. แนวคิดเก่ียวกบัการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริบทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

                ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของคณะศึกษาศาสตร์โดยยอ่เก่ียวกบั

ประวติัความเป็นมาของคณะและหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ดงัน้ี   
 

1. ประวตัิความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ 

                          คณะศึกษาศาสตร์จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 นบัเป็นคณะท่ี 6 ของ

มหาวทิยาลยัศิลปากร ดาํเนินการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนั

มีหน่วยงาน 8 หน่วยงาน ประกอบดว้ย สาํนกังานเลขานุการคณะ ภาควชิา 6 ภาควิชาและโรงเรียน

สาธิต จดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและระดบัปริญญา ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็นระดบัปริญญาบณัฑิตและระดบับณัฑิตศึกษา (ประกาศนียบตัรบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎี

บณัฑิต) นอกจากการจดัการเรียนการสอนแลว้ คณะศึกษาศาสตร์ยงัทาํการวจิยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

และใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน ตลอดจนทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (คณะศึกษาศาสตร์, 2554: 41) 
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                   2. ความเป็นมาของการเปิดสอนหลกัสูตร 

                       ความเป็นมาของการเปิดสอนหลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ โดยสรุปมีดงัน้ี (คณะ

ศึกษาศาสตร์, 2554: 1) ดาํเนินการเปิดสอนนกัศึกษาคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2513 โดยมี

ศาสตราจารย ์ มล.ป่ิน มาลากุล อธิการบดีของมหาวิทยาลยัในสมยันั้นเป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่ง

คณบดีคนแรกของคณะ มีนกัศึกษารุ่นแรกจาํนวน 31 คน มีวชิาเอก วชิาโทใหเ้ลือกเรียน 4 สาขาวชิา 

คือภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 

                       พ.ศ. 2515 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะศึกษาศาสตร์รับนักศึกษาประเภท

บุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) ข้ึนอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีจาํนวน

ผูส้มคัรเขา้ศึกษามากกวา่ 2,000 คน แต่คณะรับไดเ้พียง 400 คนเท่านั้น ต่อมาโครงการน้ีไดห้ยุดชะงกั

ไปเน่ืองจากมหาวิทยาลยัศิลปากรมีการทบทวนนโยบายและเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณา

กาํหนดนโยบายใหม่ ซ่ึงนโยบายส่วนหน่ึงนั้นเห็นควรใหห้ยดุรับนกัศึกษาภาคพิเศษ 

                       ต่อมาพ.ศ. 2517 คณะไดข้ยายการศึกษาข้ึนอีก 2 ระดบัคือระดบัปริญญาโท สาขาวิชา

การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเน่ือง และระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-7 

ในขณะนั้น) กาํหนดให้เป็นโรงเรียนสาธิต ต่อมาไดมี้การทบทวนนโยบายใหม่โรงเรียนสาธิตจึง

เปล่ียนไปจดัการศึกษาเฉพาะระดบัมธัยมศึกษาเท่านั้น 

                       พ.ศ. 2524 คณะไดเ้ปิดสอนระดบัปริญญาโท สาชาวิชาการบริหารการศึกษาข้ึนอีก

สาขาหน่ึง และในพ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดบัปริญญาโทเพิ่มข้ึนอีก 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ ในปี

การศึกษา 2535 ไดเ้ปิดรับสาขาวชิาการสอนภาษาไทยเพิ่มอีกหน่ึงสาขา 

                       พ.ศ. 2547  มีการปรับปรุงหลกัสูตรและเปิดหลกัสูตรใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และไดรั้บอนุมติั

จากสภามหาวิทยาลยัในการเปิดสอน 8 หลกัสูตรประกอบไปดว้ยหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 5 ปี

จาํนวน 5 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา การประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวยั

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 4 ปีจาํนวน 2 สาขาวิชาคือเทคโนโลยีการศึกษา และการศึกษาตลอด

ชีวติ 

                       พ.ศ. 2548 มีการเปิดสอนหลกัสูตรใหม่คือหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 4 ปีสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การกีฬา โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2548 พ.ศ. 2552 มี

การเปิดสอนหลกัสูตรใหม่คือหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 5 ปีสาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 
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2. โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

                         โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 4 ปี กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตไวป้ระมาณ 

134-136 หน่วตกิต ประกอบด้วยหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก                     

โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 5 ปี กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตไวป้ระมาณ 174 หน่วยกิต 

ประกอบดว้ยหมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก โดยหมวดวิชาเลือก

ประกอบดว้ยวชิาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษา หมวด

วชิาเฉพาะ ประกอบดว้ยวชิาชีพครู และวชิาเอกซ่ึงแบ่งออกเป็นวชิาเอกบงัคบัและวชิาเอกเลือก   
 

                  3. รายละเอยีดของรายวชิาวชิาการวจัิยในช้ันเรียน 

                        รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน (464350: Classroom Research) เป็นรายวิชาในหมวดวชิา

เฉพาะวชิาชีพครู ประเภทวิชาชีพครูบงัคบัของคณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงนกัศึกษาหลายสาขาวชิา เช่น 

สาขาวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา และการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งในหลกัสูตร 5 ปี และ 4 ปีจะตอ้งเรียน รายวชิาน้ีกาํหนดจาํนวน

หน่วยกิตในการศึกษา 2 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยไม่กาํหนดรายวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้ง

เรียนมาก่อน  รายละเอียดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา  คาํอธิบายรายวชิา   และแนวทางการพฒันา 

การเรียนรู้ของนกัศึกษา มีดงัน้ี (วรรณวีร์ บุญคุม้, 2554: ช-ถ) 

                     3.1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

                           1) นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดและหลกัการของการวิจยัในชั้นเรียน 

                           2) นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการออกแบบการวิจยัเพื่อเขียน

โครงการวจิยัในชั้นเรียนได ้

                           3) นกัศึกษาสามารถทาํการวจิยัในชั้นเรียนในประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจและนาํเสนอ

ผลการวจิยัได ้ 

                   3.2 คําอธิบายรายวชิา  

                           รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนกาํหนดคาํอธิบายรายวชิาเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา “แนวคิด

และหลกัการ รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน อนัไดแ้ก่ การวางแผน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์และการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวจิยัในชั้น

เรียน และแนวทางในการพฒันาคุณภาพการวิจยัในชั้นเรียน” 

                     3.3 แนวทางการพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                           รายละเอียดเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีดงัน้ี 
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                            3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

                                     คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันาไดแ้ก่ 1) พฒันาผูเ้รียนใหมี้จรรยาบรรณใน

วชิาชีพ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั มีความอดทน และซ่ือสัตย ์2) มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

                            3.3.2 ความรู้ 

                                     ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บคือ 1) ความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาตามขอบข่ายเน้ือหา

ของรายวชิาท่ีเรียน 2) สามารถเสนอโครงการวจิยัวจิยัในประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจได ้และ3) 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํวจิยัในชั้นเรียนได ้

                           3.3.3 ทกัษะทางปัญญา 

                                    ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันาไดแ้ก่ 1)  การวเิคราะห์ประเด็นปัญหาวจิยั 

วเิคราะห์ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช ้ตลอดจนการออกแบบการวจิยั 2) การวเิคราะห์ขอ้มลูและนาํเสนอผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 3) การพจิารณาเลือกนาํเสนอขอ้มลู และเสนอประเด็นในการ

เขียนรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                           3.3.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

                                    ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันาไดแ้ก่ 

1)  ทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 2) ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความ

รับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย 

                           3.3.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                    ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ตอ้งพฒันาไดแ้ก่  1) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ทกัษะในการเขียน สรุปความ และการแปลความหมายขอ้มูลเป็นความเรียง 3) ทกัษะในการพดู 

การนาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนโดยเลือกส่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                           จากแนวทางการพฒันานกัศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ามีทกัษะและความรู้ซ่ึงจาํเป็น

จะตอ้งพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบันกัศึกษาในการเรียนการสอน ทั้งในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาและ

ทกัษะทางปัญญา อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และความสามารถในการ

เขียนรายงาน  ในการศึกษาผูว้ิจยัจึงกาํหนดทีจ่ะพฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละส่ือสารออกมาโดยการเขียนอยา่งสร้างสรรค ์
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แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

                 ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดน้าํเสนอความหมาย แนวคิด และองคป์ระกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค ์

ดงัน้ี 

                1. ความหมาย 

                     ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นความสามารถทางสมองของมนุษย์ท่ี

สามารถคิดค้นและผลิตส่ิงแปลกใหม่ที่มีคุณค่า นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

                     ออสบอร์น (Osborn, 1963: 348-369) กล่าวว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นจินตนาการ

ประยกุต ์(applied imagination) ซ่ึงเป็นจินตนาการที่มนุษยส์ร้างข้ึนเพือ่แกปั้ญหายุง่ยากที่มนุษยก์าํลงั

เผชิญอยู่ ซ่ึงความคิดจินตนาการเป็นลกัษณะที่สําคญัของความคิดเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

ประดิษฐ์คิดคน้ และการผลิตส่ิงแปลกใหม่ แต่ผลผลิตที่สร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดข้ึนจากความคิด

จินตนาการเพียงอยา่งเดียวได ้ดงันั้น ความคิดเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นความคิดจินตนาการที่ควบคู่ไปกบั

ความอุตสาหะจึงจะทาํใหง้านสร้างสรรคข้ึ์นได ้

                      วอลลาซและโคแกน (Wallach and Kogan, 1965: 34) กล่าวา่ ความคิดเชิงสร้างสรรคคื์อ

ความสามารถในการคิดต่อเน่ืองทีส่ัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ เรียกวา่ ความคิดโยงสัมพนัธ์ คือเมื่อระลึกถึง

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ ส่ิงนั้นจะช่วยเช่ือมใหร้ะลึกถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ยิง่คิดเช่ือมโยง

ไดม้ากเพียงใด ก็ยิง่บ่งช้ีถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคไ์ดม้ากเพียงนั้น  

                      กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 6) กล่าวว่า ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นลกัษณะความคิด

อเนกนัย (divergent thinking) ที่สามารถคิดได้หลายทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กวา้งไกล ซ่ึง

ลกัษณะความคิดเช่นน้ีจะนาํไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ รวมถึงการคิดคน้พบแนวทางในการ

แกปั้ญหาอีกมากมาย 

                    สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537: 2)  กล่าวว่า  ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเร่ืองที่

สลบัซบัซอ้นยากแก่การใหค้าํจาํกดัความ ถา้พิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงผลงาน ผลงานนั้น

ต้องเป็นงานทีแ่ปลกใหม่และมีคุณค่า ถ้าพิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการ 

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรคคื์อการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงของหรือความคิดที่มีความแตกต่างกนัมาก

เขา้ดว้ยกนั ถา้พิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงบุคล บุคคลนั้นตอ้งเป็นคนท่ีมีความแปลกเป็นตวั

ของตวัเอง เป็นผูท่ี้มีความคิดคล่อง มีความคิดยดืหยุน่และสามารถใหร้ายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได ้

                    อารี พนัธ์มณี (2540: 6) กล่าววา่ ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองที่คิด

ลกัษณะอเนกนยั อนันาํไปสู่การคิดคน้พบส่ิงแปลกใหม่ ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคิด
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เดิมผสมผสานกนัให้เกิดส่ิงแปลกใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดคน้พบส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด

ทฤษฎีหลกัการไดส้าํเร็จ 

                   ศรีสุรางค ์ทีนะกุล และคณะ (2542: 13) ระบุวา่ ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถ

ที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นลักษณะความคิดแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ซ่ึงอาจเกิดจากความคิด

ปรับปรุงจากความคิดเดิมใหเ้ป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ เป็นงานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประโยชน์ 

                   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2545: 2) กล่าววา่ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการขยาย

ขอบเขตความคิดออกไปจากความคิดเดิมที่มีอยูสู่่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพือ่หาคาํตอบที่ดี

ท่ีสุดใหก้บัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

                   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546: 7) กล่าววา่ ความคิดเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถ

ของสมองที่คิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนยั ซ่ึงทาํให้เกิดความคิดแปลก

ใหม่ แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ รวมตวัเกิดการ

เรียนรู้ เกิดความคิดเชิงจินตนาการ เป็นลกัษณะของความคิดอนัจะนาํไปสู่การประดิษฐ์คิดคน้ส่ิง

แปลกใหม่ หรือเพื่อการแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่

ผา่นมา 

                   จากความหมายและความคิดต่าง ๆ ขา้งตน้สรุปได้ว่า ความคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลที่สามารถคิดไดอ้ย่างกวา้งไกล หลายแง่มุม และนาํไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ท่ีมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

2. กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

                         นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดท้าํการศึกษาและไดก้าํหนดกระบวนการคิดอยา่ง

สร้างสรรคไ์วโ้ดยสรุป ดงัน้ี    

                        2.1 กระบวนการคิดสร้างสรรคข์องทอร์แรนซ์ 

                              ทอร์แรนซ์ นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั(Torrance, 1972: 114-143) เป็นผูศึ้กษาคน้ควา้

ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์โดยพฒันาแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญามาใชใ้นการวจิยัใน

เร่ืองของความคิดสร้างสรรค ์และใหนิ้ยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการของความรู้สึกไว

ต่อปัญหาหรือส่ิงท่ีบกพร่องขาดหายไป แลว้จึงรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานซ่ึงสามารถจาํแนก

กระบวนการคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็น 5` ขั้นดงัน้ี 

                              1) การคน้หาขอ้เท็จจริง (fact-finding) เร่ิมจากความรู้สึกกงัวลใจ มีความสับสน

วุน่วาย แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไร 

                              2) การคน้พบปัญหา (problem-finding) เม่ือใชค้วามคิดพิจารณาจนเกิดความเขา้ใจ

จนพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่เกิดจากสาเหตุใด 
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     3) การคน้พบแนวคิด (idea-finding) คิดและตั้งสมมติฐานตลอดจนเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลต่างๆเพื่อทาํการทดสอบแนวคิด 

     4) การคน้พบคาํตอบ (solution-finding) หลงัจากทดสอบแนวคิดก็จะไดค้าํตอบ 

                              5) การยอมรับผลท่ีไดจ้ากการคน้พบ (acceptance-finding) เป็นการยอมรับขอ้

คน้พบท่ีเป็นคาํตอบและพฒันาแนวคิดต่อไปวา่ส่ิงท่ีคน้พบจะนาํไปสู่การเกิดแนวคิดและเกิดการ

คน้พบใหม่ท่ีเรียกวา่ “new challenges” 

                              ซ่ึงต่อมาแนวคิดของทอแรนซ์ น้ีไดมี้การนาํมาศึกษาในกลุ่มนกัเรียน และพบ 

กระบวนการของการคิดเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี (Torrance, 1973: 91-95) 

                              1) ความคิดคล่อง  เป็นความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย  

เพื่อตอบคาํถามปลายเปิดและคาํถามอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นความคิดทางภาษาหรือท่าทาง 

                              2) ความคิดยดืหยุน่ เป็นความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย  

คิดไดห้ลายแง่มุม และสามารถผสมผสานความรู้และประสบการณ์ใหเ้กิดประโยชน์ไดห้ลายดา้น 

                             3) ความคิดริเร่ิม เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิม เป็น 

ความคิดท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน เป็นการรวมกนัของความคิดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัมาก่อนทั้งในดา้น

ความคิดหรือการกระทาํ 

                       2.2 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ ออสบอร์น 

                             ออสบอร์น (Osborn, 1963) ซ่ึงเป็นผูท่ี้คิดวธีิการระดมพลงัสมอง ไดเ้สนอรูปแบบ

กระบวนการคิดสร้างสรรคไ์วข้ั้น 7 ตอนดงัน้ี 

                             1) ขั้นช้ีประเด็นปัญหา (orientation) 

                             2) ขั้นรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง (preparation) 

                             3) ขั้นจาํแนกแยกแยะรายการท่ีเก่ียวกบัปัญหา (analysis) 

                             4) ขั้นการสะสมรูปแบบการคิด (ideating) 

                             5) ขั้นครุ่นคิดไปสู่การรู้แจง้ (incubation) 

                             6) ขั้นการสังเคราะห์ส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนั (synthesis) 

                             7) ขั้นการตดัสินผลของการคิด (evaluation) 

                             นอกจากน้ี ออสบอร์นไดเ้สนอแนะวา่ในขั้นตอนท่ี 4 สามารถใชว้ธีิการระดมพลงั

สมองเป็นเคร่ืองมือในการฝึกปฏิบติัได ้

                        2.3 กระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของพาร์เนสและคณะ 

                              พาร์เสค (Plsek, 1996) ไดว้างแผนการแกปั้ญหา6 ขั้นตอน หรือท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น

รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(The Creative Problem Solving: CPS model) ดงัน้ี 
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                             1) ขั้นตอนการพบวตัถุประสงค ์(objective finding) 

                             2) ขั้นการคน้พบความจริง (fact finding) 

                             3) ขั้นการคน้พบปัญหา (problem finding) 

                             4) ขั้นการคน้พบความคิด (idea finding) 

                             5) ขั้นการคน้พบวธีิการแกปั้ญหา (solution finding) 

                             6) ขั้นการยอมรับผลจากการคน้พบ (acceptance finding) 

                             ในขั้น 3 และขั้น 4 เป็นขั้นท่ีตอ้งการความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิดท่ีแปลกใหม่

ในขณะท่ีขั้นท่ี 1, 2, 5 และ6 เป็นขนัท่ีตอ้งการทกัษะพื้นฐานและการคิดเชิงวิเคราะห์ 

                        2.4 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของกิลฟอร์ด 

                               กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 145-151 ไดอ้ธิบายความคิดสร้างสรรคว์า่เป็น

ความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวา่ลกัษณะความคิดอเนกนยัหรือการ

คิดแบบกระจาย (divergent thinking) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

                               1) ความคิดริเร่ิม (originality) 

                               2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) 

                               3) ความคิดยดืหยุน่หรือความยดืหยุน่ในการคิด (flexibility) 

                               4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) 

                               ความคิดริเร่ิม (originality thinking) หมายถึงลกัษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่าง

จากความคิดธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเร่ิมหรือท่ีเรียกวา่ wild idea เป็นความคิดท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิมน้ีเกิดจากการนาํความรู้เดิมมาดดัแปลงและประยกุตใ์ห้

เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน เช่น การคิดประดิษฐ์เคร่ืองบินไดส้าํเร็จก็ไดแ้นวคิดจากการทาํเคร่ืองร่อน เป็นตน้ 

ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก เป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากความคิด

เดิมและอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเร่ิมจาํเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะความกลา้คิด กลา้

ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังท่ีความคิดริเร่ิมจาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการและคิด

ฝันจากจินตนาการหรือท่ีเรียกวา่เป็นความคิดจินตนาการประยกุต ์ 

                               ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)หมายถึง ความสามารถในการหาคาํตอบไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคาํตอบในปริมาณมาก ไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั ในเวลาอนัจาํกดั  

                               ความคิดยดืหยุน่ (flexibility thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาํตอบ

ไดห้ลายประเภท หลายทิศทาง ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

                               ความคิดละเอียดลออ (elaboration thinking) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิด

เป็นขั้นตอน อธิบายหรือขยายความคิดเดิมใหช้ดัเจนและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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                        2.5 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรคต์ามแนวคิดของทอร์แรนซ์  

                             จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์มีกระบวนการในการ

คิดหรือมีองคป์ระกอบของการคิดท่ีสาํคญั 4 ลกัษณะคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ 

ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ 
 

                 3. ข้ันตอนของการคดิเชิงสร้างสรรค์ 

                     ขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค ์(creativity process) ทีเ่ป็นทีย่อมรับกนัมา เช่น ตาม

แนวคิดของวอลลาซ (Wallach and Kogan, 1965: 34-35) มีขั้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

                      1) ขั้นเตรียมตวั (preparation) เป็นขั้นของการเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ความรู้ 

ทกัษะ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงความสามารถเช่ือมโยงความคิดหรือส่ิงของท่ีแตกต่างกนัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง

เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์

                      2) ขั้นฟักตวั (incubation) เป็นขั้นของการลืมเร่ืองท่ีตอ้งการคิดให้หมด บางคร้ังตอ้ง

อาศยัระยะเวลาในการฟักตวัเพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

                      3) ขั้นการรู้แจง้ (illumination) เป็นขั้นท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลลืมเร่ืองท่ีตอ้งการคิดหา

คาํตอบ จากนั้นจะเกิดการหยัง่เห็นเกิดข้ึนมาในสมอง คาํตอบท่ีตอ้งการก็จะแจ่มชดัข้ึนมาในความคิด 

                      4) ขั้นการตรวจสอบ (verification) เป็นขั้นสุดทา้ยคือหลงัจากนึกไดก้็จะทบทวน

ตรวจสอบผลงานจนเป็นท่ีน่าพอใจ 

                     ทอแรนซ์ (Torrance, 1973 อา้งถึงในกรมวชิาการ, 2545: 50-51) ไดก้าํหนดขั้นตอนของ

การคิดเชิงสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 

1) ขั้นเร่ิมคิด คือขั้นของการพยายามรวบรวมขอ้เทจ็จริง เร่ืองราว และแนวคิดต่างๆ ท่ี 

มีอยู่เข้าด้วยกัน เพือ่หาความกระจ่างในปัญหา ซ่ึงยงัไม่ทราบว่าผลที่จะเกิดข้ึนนั้นจะเป็นไปใน

รูปแบบใด หรืออาจตอ้งใชเ้วลานาน หรือบางคร้ังอาจเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั 

2) ขั้นครุ่นคิด คือขั้นท่ีผูคิ้ดตอ้งพยายามใชค้วามคิดอยา่งมาก แต่บางคร้ังความคิดน้ี 

อาจหยดุชะงกัไปเฉยๆ เป็นเวลานาน หรือบางคร้ังก็เกิดข้ึนใหม่อีก 

3) ขั้นเกิดความคิด คือ ขั้นท่ีผูคิ้ดจะมองเห็นความสัมพนัธ์ของความคิดใหม่ท่ีซํ้ ากบั 

ความคิดเก่าๆ ซ่ึงมีผูคิ้ดมาแลว้ การมองเห็นความสมัพนัธ์ในแนวใหม่น้ี จะเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด โดย

ท่ีผูคิ้ดไม่คาดฝันมาก่อน 

4) ขั้นปรับปรุง คือขั้นของการขดัเกลาความคิดท่ีมีอยูใ่หห้มดจด เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้

ง่าย หรือเป็นการต่อเติมความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นให้รัดกุมและววิฒันาการกา้วหนา้ต่อไป ในบางกรณี

อาจมีการทดลองเพื่อประเมินการแกปั้ญหาสาํหรับการเลือกความคิดท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงความคิด
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เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการประดิษฐผ์ลงานใหม่ๆ ทางวทิยาศาสตร์ นวนิยาย บทเพลง จิตรกรรมและการ

ออกแบบอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

 4.  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากแนวการคิดเชิงสร้างสรรคด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ นกัวชิาการยงัไดเ้สนอแนวคิด 

เก่ียวกบัการการคิดไวไ้ดแ้ก่ การคิดเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 

4.1 ความหมายของการคิดเชิงกลยทุธ์      

      เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549: 4, 25) ระบุวา่ การคิดเชิงกลยทุธ์ หมายถึง  

ความสามารถในการหาวธีิการหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางสถานการณ์ท่ีอาจมีอุปสรรคและความ

ไม่แน่นอน เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้

                        4.2 ลกัษณะของการคิดเชิงกลยทุธ์  ความคิดเชิงกลยทุธ์นั้น มีลกัษณะเป็นกระบวนการ 

ความคิด หรือเป็น “ชุดความคิด” คือคิดตั้งแต่เร่ิมตน้จนบรรลุเป้าหมายไวล่้วงหน้า ก่อนลงมือ

ดาํเนินการ จากสถานะปัจจุบนัจนบรรลุเป้าหมายหรือสถานะทีพ่ึงประสงคใ์นอนาคต เร่ิมจากการมี

ป้าหมายท่ีตอ้งการทาํใหส้าํเร็จ จากนั้นจึงหาวธีิการดาํเนินการไปสู่เป้หมาย โดยมีการวางแผนเก่ียวกบั

ทิศทางและวิธีปฏิบติัการต่างๆ ที่น่าจะนําไปสู่เป้าหมายได้มากที่สุด มีการวิเคราะห์และประเมิน

สถานะ ก่อนท่ีจะเลือกวธีิการดาํเนินการใดๆ จะตอ้งมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะทั้งของตนเอง

และสภาพแวดลอ้ม เพื่อดูวา่ตนเองมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่ มีจุดแข็งใดท่ีเป็น

โอกาสให้ประสบผลสําเร็จ และมีจุดอ่อนใดบา้งที่อาจเป็นเหตุให้ประสบความลม้เหลว นอกจากน้ี

ตอ้งวเิคราะห์และประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาโอกาสที่และอุปสรรคที่จะ

ทาํใหไ้ปถึงเป้าหมาย 

                        4.3 กระบวนการคิดเชิงกลยทุธ์ ประกอบไปดว้ย การวเิคราะห์ ประเมินสภาพแวดลอ้ม 

หาทางเลือก กลยทุธ์ (ทดสอบ ประเมิน) วางแผน ดาํเนินการ ประเมินผล (บรรลุหรือ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย) วเิคราะห์ ประเมิน จุดอ่อน จุดแขง็ 

                        นอกจากน้ี เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549: 24, 41) ยงักล่าววา่ การคิดเชิงกลยุทธ์ใน

ชีวิตประจาํวนัเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา (problem solving) การตดัสินใจ 

(decision making) และการวางแผน (planning) คนที่จะคิดเชิงกลยุทธ์ไดดี้จะสามารถหาทางเลือกที่ดี

ที่สุดมาใช ้และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไวม้ากกวา่คนที่ไม่มีความสามารถในการคิดเชิงกล

ยทุธ์ เพราะจะสามารถตดัสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสมกบัสภาวะต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเผชิญในอนาคต และ

การตดัสินใจเมื่อเผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้า การใช้ประโยชน์จากเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป 



 18 

                        การคิดเชิงกลยทุธ์เป็นการคิดทีมี่ศิลปะในการต่อสู้มากที่สุดเมื่อเทียบกบับรรดาดารคิด

ทั้งหมด และเป็นการคิดที่ตอ้ง “ออกแรงคิด” มากกวา่การคิดในลกัษณะอ่ืน ทั้งการคิดเชิงรุก การคิด

เชิงรับ ในการหลบหลกัอุปสรรค และการแกปั้ญหา  

                        การคิดเชิงกลยทุธ์จะเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการตดัสินใจ การตดัสินทางเลือกกล

ยุทธ์ จะให้นํ้ าหนกัส่วนดี (pros) ส่วนเสีย (cons) ของทางเลือกที่แตกต่างกนัหลายๆ ทางเลือก และ

เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

                       4.4 ขั้นตอนการคิดเชิงกลยทุธ์  

                              เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549: 46) สามารถจดัลาํดบัไดด้งัน้ี 

                              1) กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ        

                              2) วเิคราะห์และประเมินสถานะ 

                              3) หาทางเลือกกลยทุธ์ 

                              4) วางแผนปฏิบติัการ 

                              5) การวางแผนคู่ขนาน 

                              6) การทดสอบในสถานการณ์จาํลอง 

                              7) การลงมือปฏิบติัการ 

                              8) การประเมินผล 
 

5.  แนวคดิเกีย่วกบัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

                      มีผูใ้หค้วามหมายและแนวคิดเกี่ยวกบัการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

                      5.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

                          ดุสิต หงัเสวก (2543: 17) ระบุว่า การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนที่มีความ

แปลกใหม่ ไม่ซํ้ าแบบใคร เป็นการเขียนแบบอิสระท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์และจินตนาการท่ีเกิดจาก

ความคิดแลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาท่ีเหมาะสมและมีคุณค่า 

                              ถวลัย ์มาศจรัส (2546: 4) กล่าววา่ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนที่แสดงให้

เห็นถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ขียนที่เขียนดว้ยสํานวนภาษาที่มีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

หรือมีรูปแบบการเขียนที ่มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็นที ่ยอมรับของสาธารณชน 

                              อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2548: 3) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการ

เขียนซ่ึงมีลกัษณะของการคิดริเร่ิม โดยที่ผูเ้ขียนจะตอ้งใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา

เช่ือมโยงความคิดในการเขียน 
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                            จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการ

เขียนซ่ึงมีลักษณะของการคิดริเร่ิม ซ่ึงผูเ้ขียนจะต้องถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ หรือ

ประสบการณ์ท่ีมีความแปลกใหม่ หลากหลายทางความคิดโดยใชส้าํนวนภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

                      5.2 ความสาํคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                             ถวลัย ์มาศจรัส (2546: 5-6) กล่าวถึงความสําคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อ

ชีวติ บุคคลและสังคมไวด้งัน้ี 

                             1) ความสาํคญัต่อชีวติ การเขียนเชิงสร้างสรรคช่์วยใหเ้กิดภูมิปัญญาดา้นสาํนวน 

ภาษาใหม่ๆ สาํหรับการติดต่อส่ือสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ ช่วยใหเ้กิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใชภ้าษาเชิง

สร้างสรรค์ เช่น นกัโฆษณา นกัเขียน นกัเขียนบทวิทยุ โทรทศัน์ โฆษก พิธีกร นกัโตว้าที นกัแปล 

เป็นตน้ และช่วยให้เกิดการสืบสานทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ

แสดง ซ่ึงเป็นทั้งสาระและความบนัเทิงของชีวติมนุษย ์

                             2) ความสําคญัต่อบุคคล การพฒันาสมองซีกขวาในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ ทาํให้เกิดภูมิปัญญา (wisdom) ดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาดา้นภาษา ภูมิปัญญาดา้น

เหตุผล และภูมิปัญญาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

                            3) ความสําคญัต่อสังคม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการ

ติดต่อส่ือสารของคนในสังคม และระหวา่งสังคมต่อสังคม ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมและอารยธรรมใหม่ 

ของการติดต่อส่ือสาร ทั้งยงัเป็นการจุดประกายความคิดใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในสังคมทีม่าจากความคิด 

ความฝันและจินตนาการ ผา่นการนาํเสนอในรูปของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                      5.3 การส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                            กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 225, 316) ไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ในการจดัการเรียนการสอนภาษาไวคื้อ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเขียนเชิง

สร้างสรรคค์วรเร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นปูพื้นฐานดว้ยการให้ผูเ้รียนรู้จกัคาํ วลี หรือกลุ่มคาํที่เรียกวา่ การสร้าง

คาํศพัท์ จากนั้นจึงให้ผูเ้รียนเรียนรู้วิธีการเขียนประโยคแบบต่าง ๆ อยา่งง่าย ๆ รู้จกัการเช่ือมคาํ การ

เชื่อมประโยค การเชื่อมข้อความ จนเป็นย่อหน้าต่างๆ ด้วยเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 

โดยมีปัจจยัที่สนบัสนุนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เช่น 1) ความรักและความสนใจของผูเ้รียน 2) การ

อ่านและการฟังมากๆ เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิดกวา้งขวางและมีขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน 3) การ

เก็บบนัทึกขอ้มูล รู้จกัจดและบนัทึกงานเขียนท่ีดีๆ เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ 4) การสังเกต การจดจาํ 

สามารถเลือกสาระสาํคญัและนาํคาํมาเขียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ 5) การฝึกการเขียนบ่อย ๆ เพราะจะทาํ

ใหเ้กิดความชาํนาญในการเรียบเรียงถอ้ยคาํ 6) นิสัยรักการท่องเท่ียวเพือ่หาประสบการณ์ และขอ้มูลที่

จะนาํมาใชใ้นการเขียน และ7) การมีมนุษยสัมพนัธ์ เพราะจะทาํให้เขา้ใจโลก ไดข้อ้คิด และขอ้มูลใน

การเขียนมากข้ึน 
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อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2548: 9) ไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมการสอนเขียนเชิง 

สร้างสรรคไ์วว้า่ ในการจดักิจกรรมการสอนเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้น ครูเป็นผูที้มีบทบาทสําคญัอยา่ง

ยิง่ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง ดงันั้นครูควรคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

                                    1) การกาํหนดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายทีช่ดัเจน โดย

จะต้องคาํนึงถึงหลักสูตรในระดับชั้ นต่างๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพือ่อะไร กิจกรรมต่าง ๆ นั้ นเพื่อ

ตอบสนองวตัถุประสงคใ์ดในหลกัสูตร 

                                   2) การจดักิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ควรไดมี้ความสัมพนัธ์กบักลุ่ม 

ประสบการณ์อ่ืนๆ ดว้ย 

                                  3) การจดัลาํดบัความยากง่ายของกิจกรรม ควรมีความเหมาะสมกับผูเ้รียน 

                                  4) การใชส่ื้อท่ีจูงใจผูเ้รียน เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ และ

เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดความรักในการเขียน 

                                  5) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิด

อยา่งอิสระ 

                 โดยสรุป การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองของมนุษยที์่มีกระบวนการ

และขั้นตอนของการคิด โดยเร่ิมตน้จากการคิดริเร่ิม ก่อนทีจ่ะนาํไปสู่การคิดอย่างละเอียดลออ คิด

อยา่งยืดหยุน่ หรือคิดอยา่งคล่องแคล่วตามแนวคิดที่นกัวิชาการไดมี้การศึกษาไว ้และสุดทา้ยนาํไปสู่

การคิดยา่งสร้างสรรคใ์นที่สุด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาการคิดสร้างสรรค ์จากความสามารถใน

การคิดริเร่ิม (originality thinking) และการคิดสร้างสรรค ์(creativity thinking) ซ่ึงหมายถึงการไดส่ิ้ง

ใหม่ๆ ข้ึนมานัน่เอง จากนั้นจึงส่ือสารออกมาในรูปของการเขียนส่ิงใหม่ๆ ที่เกิดจากความรู้ความคิด 

จินตนาการ หรือประสบการณ์ผา่นการนาํเสนอในรูปของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยสํานวนภาษาที่

เหมาะสม ซ่ึงก็คือการเขียนเชิงสร้างสรรคน์ัน่เอง ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งควรคาํนึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน และควรจดัให้เหมาะสมกบักลุ่ม

ผูเ้รียน สอดคล้องกบัจุดประสงค์และเน้ือหาสาระของหลักสูตร ซ่ึงหากผูเ้รียนได้รับการกระตุ้น 

ส่งเสริมอยา่งเหมาะสมก็จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดและเขียนอยา่งสร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด 

                                

แนวคดิเกี่ยวกบัแบบฝึกทกัษะ 

                ความสาํคญั หลกัการ หลกัจิตวทิยา ขั้นตอนในการสร้าง และประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ

ของผูเ้รียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                 1.  ความหมายของแบบฝึก 

  มีผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
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  กู๊ด (Good, 1973: 224) ใหค้วามหมายของแบบฝึกวา่ หมายถึง งานหรือการบา้นท่ีครู 

มอบหมายใหน้กัเรียนทาํ เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้ และเป็นการฝึกทกัษะการใชก้ฎหรือสูตร

ต่างๆ ท่ีเรียนไป 

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ (2537: 490) ใหค้วามหมายของแบบฝึกวา่ เป็นคู่มือนกัเรียนท่ี   

นกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีนกัเรียนบนัทึกสาระสาํคญั แบบฝึกอาจกาํหนด

แยกเป็นแต่ละหน่วยการเรียน เรียกวา่ “workshop” หรือกระดาษคาํตอบ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งใชป้ระกอบ

กิจกรรมต่างๆ หรืออาจรวมเป็นเล่มเรียกวา่ “workbook” 

                       สมศกัด์ิ สินธุรเวชญ ์(2534: 106) ระบุวา่ แบบฝึก คือการจดัประสบการณ์ การฝึกหดั

เพื่อใหเ้กิดความจาํจนสามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติั ขั้นตอนในการสอนมกัจะเร่ิมตน้ดว้ยการบอก

หรือใหดู้เป็นตวัอยา่งแลว้ใหผู้เ้รียนทาํตาม และฝึกหดัเร่ือยๆ ไปจนกระทัง่จาํและทาํไดโ้ดยอตัโนมติั 

                       กรมวชิาการ (2545: 48) ใหค้วามหมายของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึกเป็นส่ือใชฝึ้กทกัษะ

การคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัของนกัเรียน นิยมใชใ้นกลุ่มสาระภาษา 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การงานอาชีพ ลกัษณะของแบบฝึกจะประกอบไปดว้ยจุดประสงค ์การ

ทบทวนกฎเกณฑ ์การเสนอตวัอยา่ง แบบฝึก และเฉลยหรือการอธิบายเพิ่มเติม 

                       กุลศยา แสงเดช (2545: 5) ใหค้วามหมายไวว้า่ แบบฝึก คือส่ือการเรียนการสอนอยา่ง

หน่ึงท่ีใชฝึ้กใหก้บัผูเ้รียนหลงัจากจบเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะ สามารถเขา้ใจ                           

บทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  

                       ฉววีรรรณ กีรติกร (2545: 9) ใหค้วามหมายของแบบฝึกไวว้า่ หมายถึง งานท่ีครู

มอบหมายใหน้กัเรียนทาํ เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้และฝึกทกัษะโดยใชสู้ตรหรือกฎต่างๆ ท่ี

เรียนไปแลว้ โดยมีจุดประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ สามารถนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาและพฒันา

ทกัษะของนกัเรียน         

                       วลิาวณัย ์สุภิรักษ ์(2545: 18) ระบุวา่ แบบฝึก หมายถึงส่ือการเรียนการสอนท่ีครูสร้าง

ข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง จนเกิดความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั

ในแบบฝึกนั้นครอบคลุมเน้ือหาท่ีไดเ้รียนไปแลว้ จะทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีทกัษะทกัษะมากข้ึน 

เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย 

                      จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ แบบฝึก เป็นส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการ

สอน เพราะใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั และทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแลว้  เพื่อใหส้ามารถเรียนรู้หรือ

เขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 
                      

                 2.  ความสําคัญของแบบฝึก 

  แบบฝึกมีความสาํคญัต่อการนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน ดงัน้ี 
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  ขจีรัตน์ หงส์ประสงค ์(2534: 13) ระบุวา่ การฝึกทกัษะเป็นการทบทวนความเขา้ใจและ 

ฝึกในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้ ครูส่วนมากจะใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีอยูใ่นหนงัสือแบบเรียนใหผู้เ้รียนฝึกหดั

หลงัจากเรียนไปแลว้ หรือหนงัสือบางเล่มมีแบบฝึกเพียงเล็กนอ้ย จึงเป็นหนา้ท่ีของครูโดยตรงท่ีจะ

สร้างแบบฝึกทกัษะใหเ้หมาะกบัเร่ืองท่ีสอนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ 

  รุจี สุขเสมอ (2536: 23) กล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกวา่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียน 

การสอนอยา่งหน่ึง ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดว้นตนเอง ไดฝึ้กทกัษะจากเน้ือหาท่ี

เรียน โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํ  

  วไิลลกัษณ์  วณนานนท ์(2538: 4) ระบุวา่ แบบฝึกมีความสาํคญัยิง่ต่อการเรียนการสอน  

โดยเฉพาะภาษา เพราะภาษาเป็นวชิาท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ ส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดความ

ชาํนาญในการเรียนภาษาก็คือการฝึกนัน่เอง 

  อดุลย ์ภูปล้ืม (2539: 4) ระบุวา่ แบบฝึก มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการเรียนทกัษะทาง 

ภาษามาก เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน สามารถจดจาํบทเรียนและคาํศพัท์ต่างๆ ได้

คงทน ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกา้งหนา้ของตนเอง สามารถนาํแบบฝึกมา

ทบทวนเน้ือหาเดิมได้ด้วยตนเอง นาํมาวดัผลการเรียนหลงัเรียนไปแล้ว ตลอดจนสามารถช่วยให้

ทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนไดแ้ละนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัที ซ่ึงจะมีผลทาํให้ครูประหยดัเวลา 

ค่าใชจ่้ายและลดภาระไดม้าก  

  มะลิ อาจวชิยั (2540: 17) กล่าววา่ แบบฝึกท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จในการ 

ฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผูช่้วยท่ีสําคญัของครู ช่วยลดภาระการสอน ช่วยให้

ผูเ้รียนพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเพิ่มความมัน่ใจในการเรียนใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

                         พอจะสรุปไดว้า่ แบบฝึกมีความสาํคญัต่อการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัของ

ครูที่จะช่วยให้การเรียนการสอนพฒันาไปไดด้ว้ยดี เพราะแบบฝึกทกัษะช่วยประหยดัเวลาให้หับครู 

ทั้ งยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองได้ ช่วยให้ครูและผูเ้รียนทราบข้อบกพร่องในการเรียนและ

สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้ นได้ทันที แบบฝึกทักษะที่ดีย ังช่วยให้ผู ้ เรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียนอีกดว้ย  
 

                 3.  หลกัการสร้างแบบฝึก 

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537: 490) ระบุวา่ ในการสร้างแบบฝึกควรมีคาํช้ีแจงการใช ้ควรมี 

ตารางการปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนวางแผนไดเ้อง ควรมีแผนการสอน วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียน ส่ือ

การสอนและประเมินผล เฉลยคาํตอบ และควรออกแบบให้สะดุดตา น่าอ่าน ใชภ้าษาเป็นกนัเอง และ

มีการ์ตูนประกอบเน้ือหาใหน่้าอ่าน 
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                      อรวรรณ  ศรีลิขิตตานนท ์(2541: 26) สรุปหลกัการสร้างแบบฝึกไวว้า่ ควรมีเน้ือหาตรง

กับจุดประสงค์ เรียงจากง่ายไปหายาก เน้ือหาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร กิจกรรมเหมาะสมกับวยั

ความสามารถและพื้นฐานของผูเ้รียน ควรมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบของแบบฝึกที่ดี มีที่ว่าง

พอเหมาะสาํหรับฝึกเขียนคาํสั่งหรือคาํช้ีแจงสั้นๆ  ควรให้ผูเ้รียนใชค้วามคิด ฝึกคิดเร็ว สนุกสนาน  มี

เวลาท่ีเหมาะสม แบบฝึกควรมีรูปแบบหลากหลาย  ทา้ทายความสามารถ และที่สําคญัผูเ้รียนตอ้ง

สามารถทาํแบบฝึกหดัไดด้ว้ยตนเอง 

                      ภาวินี  ทองสูงเนิน (2543: 31) กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกที่มี

ประสิทธิภาพจะตอ้งมีคาํสั่งชัดเจน มีตวัอย่างประกอบ สอดคล้องกบัเน้ือหาที่เรียน เหมาะสมกับ

ระดบัชั้นของผูเ้รียน มีรูปแบบท่ีเรียบร้อยสวยงาม น่าสนใจ และมีรูปภาพเพื่อส่ือความหมาย  

                      โดยสรุป ในการสร้างแบบฝึกนั้น แบบฝึกควรมีเน้ือหาตรงกบัจุดประสงค์การเรียนรู้

ควรมีส่ือ กิจกรรมการเรียน รวมถึงการวดัประเมินผลที่ชดัเจน คาํสั่งหรือคาํช้ีแจงในแบบฝึกควรมี

ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ควรมีตวัอยา่งประกอบ แบบฝึกควรมีความเหมาะสมกบัวยัและความสามารถ

ของผูเ้รียน ทา้ทายใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถและฝึกไดด้ว้ยตนเอง  
 

4.  หลกัจิตวทิยาทีเ่กีย่วข้องกับการสร้างแบบฝึก 

     มีผูก้ล่าวถึงหลกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะไว ้พอสรุปไดด้งัน้ี 

                      สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544: 4-5) ระบุวา่ ในการสร้างแบบฝึกทกัษะผูส้ร้างแบบฝึก

จะตอ้งศึกษาในเร่ืองจิตวทิยาการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ของ

จิตและพฤติกรรมท่ีตอบสนองโดยอาศยักระบวนการท่ีเหมาะสม โดยทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกบัการ

สร้างแบบฝึกทกัษะ พอสรุปไดด้งัน้ี 

                    4.1 ทฤษฎีการลองผดิลองถูกของธอร์นไดท ์ธอร์นไดท ์ (Thorndike) สรุปทฤษฎีการลอง

ผดิลองถูกเป็นกฎการเรียนรู้ 3 ไวป้ระการคือ 

                            1) กฎความพร้อม (law of readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพความพร้อมดา้นร่างกาย

และจิตใจของบุคคลวา่ เม่ือร่างกายของคนเราเกิดความพร้อมแลว้ หากกระทาํส่ิงใดยอ่มเกิดความ    

พึงพอใจ แต่ถา้ร่างกายและจิตใจยงัไม่พร้อมแลว้ถูกบงัคบัใหก้ระทาํจะทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ 

                            2) กฎแห่งการฝึกฝน (law of exercise) กฎน้ีกล่าวถึงการสร้างความมัน่คงของการ

เช่ือมระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้งโดยการฝึกหดั โดยการกระทาํซํ้ าบ่อยๆ ยอ่มทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้ท่ีคงทน ยาวนาน 

                            3) กฎแห่งผลท่ีพอใจ (law of effect) กฎน้ีกล่าวถึงผลที่จะไดรั้บเมื่อแสดงพฤติกรรม

การเรียนรู้แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พึงพอใจ ย่อมปรารถนาจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับความพึง

พอใจก็ไม่ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ หรือเกิดความเบ่ือหน่อย 
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                       4.2 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ (Skinner) ตามแนวคิดน้ีมีความเช่ือวา่ สามารถ

ควบคุมบุคคลให้ทาํตามความประสงคห์รือแนวทางท่ีกาํหนดได ้โดยไม่คาํนึงถึงความรู้สึกดา้นจิตใจ

ของผูน้ั้นว่าจะรู้สึกนึกคิดอย่างไร จึงได้สรุปว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการกระทาํ โดยมีการ

เสริมแรงเป็นตวัการ หรือเป็นตวักระตุน้ 

                       4.3 วิธีการสอนของกาเย ่(Gange) ตามแนวคิดน้ีเช่ือวา่การเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน และ

ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เน้ือหาทีง่่ายไปหายาก ซ่ึงพรรณี ช. เจนจิต (2538: 434) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดน้ีไวว้่า 

การเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน การที่ผูเ้รียนจะแก้ปัญหาได้น้ันจะตอ้งเรียนรู้จากความคิดรวบยอดหรือ

กฎเกณฑก่์อน โดยความคิดรวบยอด หรือกฎเกณฑ์ท่ีไดเ้รียนรู้นั้นมาจากการสรุปของเด็กเองไม่ใช่ครู

เป็นผูบ้อก 

                       4.4 แนวคิดของบลูม  บลูม (Bloom) กล่าวถึงธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีความ 

แตกต่างกนั ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่างๆ โดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ

สร้างแบบฝึกจึงต้องมีการกาํหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถลาํดบัขั้นตอนของทุก

หน่วยการเรียนได ้และจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

                       นอกจากน้ี กรมวชิาการ (2543: 29-30) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาในการ

สร้างแบบฝึกไวคื้อ 

                       1) การฝึกหัด การฝึกหัดให้ผูเ้รียนไดก้ระทาํกิจกรรมซํ้ าๆ ย่อมทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีแม่นยาํ 

                       2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการสร้างแบบฝึกควรคาํนึงว่า ผูเ้รียนแต่ละคนมี

ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจท่ีต่างกัน และจะต้องมีการพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของแบบฝึก ซ่ึงไม่ควรยากหรือง่ายเกินไป อีกทั้งควรมีหลายๆ แบบ 

                       3) การจูงใจผูเ้รียน โดยจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของ

ผูเ้รียน 

                       4) การให้ผูเ้รียนทราบถึงผลการทาํงานของตนว่าตอ้งปรับปรุงแก้ไขหรือก้าวหน้า

เพียงใด และในตวัของผูส้อนเองก็ควรทราบวา่ผูเ้รียนคนใดควรไดรั้บความช่วยเหลือแบบไหน 

     พรรณี ชูทยั (2552: 142) กล่าวถึงจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีควรนาํมาประกอบการสร้างแบบ 

ฝึกทกัษะไวด้งัน้ี   

1) ความใกลชิ้ด (contiguity) หมายถึง การใชส่ิ้งเร้าและการตอบสนองในเวลา 

ใกลเ้คียงกนัจะสร้างความพอใจใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้นในขณะฝึกทกัษะควรมีกิจกรรมต่อเน่ือง เช่น 

หลงัจากทาํแบบฝึกเสร็จครูเฉลยคาํตอบใหเ้ด็กทราบ หรือเม่ือครูซกัถามใหเ้ด็กตอบ ครูควรชมเชยให้

กาํลงัใจ ใหค้วามใกลชิ้ด เป็นตน้ 

2) การฝึกหดั (practice) การให้นกัเรียนหรือผูเ้รียนฝึกซํ้ าๆ หลายคร้ัง เป็นการ 
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เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหเ้พิ่มพนูมากข้ึน แต่ควรมีเวลาใหผู้เ้รียนหยุดพกับา้ง แลว้จึงฝึกต่อ จะ

ไดผ้ลดีกวา่การฝึกต่อเน่ืองกนัไปโดยไม่มีการหยดุพกั 

3) การใหผู้เ้รียนทราบผลงานของตนเอง (feedback) การท่ีครูตรวจแบบฝึกหดัหรือ 

บอกเฉลยท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการท่ีครูช้ีแจงขอ้ดี ขอ้บกพร่องท่ีควรแกไ้ขตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหเ้ป็น

การตาํหนิหรือลงโทษ ควรเป็นการเสนอแนะเพื่อใหต้ระหนกัในความสามารถของตน และพยายาม

ฝึกบ่อยๆ ในส่วนท่ียงับกพร่อง 

4) การจูงใจผูเ้รียน (motivation) การจูงใจโดยการเร่ิมตน้ทาํแบบฝึกทกัษะสั้นๆ ง่ายๆ  

เร่ิมจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก ตามลาํดบั แบบฝึกทกัษะตอ้งมีหลายแบบเพื่อไม่ใหเ้ด็กเกิด

ความเบ่ือหน่าย แบบฝึกทกัษะสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาควรมีภาพประกอบ จะเป็นแรงจูงใจ

ใหเ้ด็กสนใจท่ีจะเรียนและเกิดความเพลิดเพลินในการทาํแบบฝึกทกัษะ 

5) ความใกลชิ้ด (contiguity) หมายถึง การใชส่ิ้งเร้าและการตอบสนองในเวลา 

ใกลเ้คียงกนัจะสร้างความพอใจใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้นในขณะฝึกทกัษะควรมีกิจกรรมต่อเน่ือง เช่น 

หลงัจากทาํแบบฝึกเสร็จ  

                       จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ในการสร้างแบบฝึกหดัจะตอ้งนาํหลกัจิตวทิยาเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบฝึกทกัษะใหน่้าสนใจ เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความถนดัของนกัเรียนเพือ่ให้การ

เรียนการสอนมีความสนุกสนาน นกัเรียนมีความพอใจท่ีจะเรียนและประสบผลสาํเร็จได ้
 

                  5.  ข้ันตอนในการสร้างแบบฝึก 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 145-146) กล่าวถึงขั้นตอน 

การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี 

                       1) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยศึกษาจากการผา่นวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากเป็นไปไดค้วรศึกษาความต่อเน่ืองของปัญหาในทุกระดบัชั้น 

                       2) วเิคราะห์เน้ือหาหรือทกัษะท่ีเป็นปัญหาออกเป็นเน้ือหาหรือทกัษะยอ่ย เพือ่ใชใ้นการ

สร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหดั 

                       3) พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบและขั้นตอนการใชแ้บบฝึก เช่นจะนาํแบบฝึกไปใช้

อยา่งไร ในแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

                       4) สร้างแบบทดสอบ อาจจะเป็นแบบทดสอบเชิงสาํรวจ แบบทดสอบเพื่อวนิิจฉยั 

ขอ้บกพร่องแบบทดสอบความกา้วหนา้เฉพาะเร่ือง เฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสร้างจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีวเิคราะห์ได ้

                       5) สร้างบตัรฝึกหดัเพื่อใชพ้ฒันาทกัษะ ในบตัรจะมีคาํถามใหต้อบ การกาํหนดรูปแบบ 

ขนาดใหดู้ตามความเหมาะสม 
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                       6) สร้างบตัรอา้งอิง เพื่อใชอ้ธิบายคาํตอบหรือเป็นแนวทางในการตอบเร่ืองแต่ละเร่ือง 

                       7) สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้ ใชบ้นัทึกผลการทดสอบและใชเ้พื่อให้เห็นถึง

ความกา้วหนา้ของเด็ก 

                       8) นาํแบบฝึกหดัไปทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ 

                       9) ปรับปรุงแกไ้ข 

                       10) รวบรวมเป็นชุด  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

                       สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544: 14) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

ดงัน้ี 

                       1) วเิคราะห์ปัญหาและเหตุผลจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่นปัญหาท่ี 

เกิดข้ึนในขณะทาํการสอน ปัญหาการผา่นจุดประสงคข์องนกัเรียน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมท่ี 

ไม่พึงประสงค ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                        2) ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตร วเิคราะห์เน้ือหา จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

พิจารณาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสร้างแบบฝึก เลือกเน้ือหาวา่จะทาํเร่ืองใดบา้ง 

    3) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบฝึก 

                        4) ออกแบบชุดฝึกใหมี้รูปแบบหลากหลาย 

                        5) สร้างแบบฝึกใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนและวตัถุประสงค ์

                        6) ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

                        7) นาํไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง 

                        8) ปรับปรุงใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามท่ีตั้งไว ้

                        9) นาํไปใชแ้ละเผยแพร่ต่อไป 

                        จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้งศึกษาปัญหา ความ

ตอ้งการ วเิคราะห์เน้ือหา ศึกษารูปแบบ สร้างแบบ ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ นาํไปทดลองใช ้ปรับปรุง

แกไ้ขใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและมีการนาํเอาไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 

                6. ประโยชน์ของแบบฝึก 

                    วรวุฒิ โพธ์ิศรี (2545: 31) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไวด้งัน้ี เป็นส่ิงที่ช่วยลด

ภาระการสอนของครู เป็นเคร่ืองมือนักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติัไดเ้ต็มความ 

สามารถของตนอง สามารถหาขอ้บกพร่องของตนเองได ้

                    วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 131) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

                    1) ช่วยนกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

                    2) ช่วยใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
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 3) ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอน 

                   4) ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่และประเมินตนเองได ้

 5) ฝึกนกัเรียนใหท้าํงานดว้ยตนเอง 

 6) ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบ 

 7) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนฝึกทกัษะไดต้ามความถนดัของตนเอง 

 8) แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะทางภาษาคงทน 

                    สุชา จนัทร์เอม (2547: 145) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวว้า่เป็นกิจกรรมท่ีเกิด

การเรียนรู้อยา่งจริงจงั ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองและเกิดประสบการณ์ตรงและเกิดทกัษะการเรียนรู้

ในเร่ืองท่ีจะฝึกมากข้ึนดงัน้ี 

                     1) แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นการลดภาระของ 

ครูผูส้อนดว้ย 

                     2) แบบฝึกช่วยในดา้นความเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละคน 

                     3) ความเอาใจใส่ของครูผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีข้ึน 

                     4) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนในแต่ละคร้ัง 

                     5) ผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแนวทางเพื่อทบทวนการเรียนได ้

                     6) ช่วยใหเ้ด็กมีความชาํนาญเพิ่มมากข้ึน 

                     7) ครูทราบถึงจุดเด่น ขอ้บกพร่องของนกัเรียนแต่ละคนไดช้ดัเจนมากข้ึน 

   8) ประหยดัค่าใชจ่้ายและนกัเรียนสามารถเห็นความกา้วหนา้ของตนไดด้ว้ยตนเอง 

                      พอจะสรุปไดว้า่ แบบฝึกมีประโยชน์ทั้งต่อตวัครูและนกัเรียน การใชแ้บบฝึกจะช่วยให้

นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการฝึกตามความสามารถของตนเอง สามมารถคน้หาขอ้บกพร่อง

ของตนเองได ้ เป็นการช่วยลดภาระของครู ประหยดัเวลา และช่วยใหค้รูสามารถมองเห็นขอ้บกพร่อง

ของเด็กแต่ละคนไดเ้พื่อการไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัความคดิเห็น 

                นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความคิดเห็น แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น และการวดั

ความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
 

1. ความหมายของความคิดเห็น 

       มอร์แกนและคิง (Morgan and King, 1971: 750) ใหค้วามหมายของความคิดเห็นวา่ การ 

ยอมรับคาํพดูท่ีเกิดจากความเช่ือ หรือทศันคติ 
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                       คราวเธอร์ (Crowther, 1998: 813) ใหค้วามหมายความคิดเห็น (opinion) วา่ หมายถึง 

ความเช่ือ หรือการลงสรุป ตดัสินเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง บุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยไม่จาํเป็นตอ้งตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความรู้หรือขอ้เทจ็จริง 

                       กู๊ด (Good, 2006: 676-685) ใหค้วามหมายของความคิดเห็นไวห้ลายความหมายดงัน้ี 

1) ความหมายทัว่ไป หมายถึง ความเช่ือ ความคิด ขอ้พิจารณา ความรู้สึก หรือทศันะท่ี 

ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์อยา่งแน่นอน ยงัขาดนํ้าหนกัทางเหตุผล หรือยงัขาดการวิเคราะห์ 

2)  ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือวนิิจฉยัอยา่งมีแบบแผนโดยอาศยั 

แหล่งขอ้มลูหรือบุคคลท่ีเช่ือถือได ้

2) ความหมายสาธารณะ ความคิดเห็นสาธารณะ หรือ public opinion หมายถึง การ 

พิจารณาหรือวนิิจฉยัรวมๆ ของกลุ่มคนในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือหรือขอ้เท็จจริง 

                       สุชา จนัทร์เอม และสุรางค ์จนัทร์เอม (2520: 103-104) ใหค้วามหมายความคิดเห็นไว้

วา่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเช่นเดียวกบัทศันคติ 

โดยทัว่ไปคนเราจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป และความคิดเห็นก็เป็นส่วนหน่ึงของทศันคติ 

                       บุญเรียง ขจรศิลป์ (2534: 78) ใหค้วามหมายความคิดเห็นไวว้า่ หมายถึง การแสดงออก

ทางวาจาของเจตคติ การท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือมีความรู้สึกอยา่งไรนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคลนั้น 

                       จาํลอง เงินดี (2534: 2) ใหค้วามหมายความคิดเห็นไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล

ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจกล่าวไดว้า่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของทศันคติก็ได ้

                      ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 236) ใหค้วามหมายความคิดเห็นไวว้า่ ขอ้พิจารณาเห็นวา่เป็น

จริงจากการใชปั้ญญาและความคิดประกอบ แมว้า่จะไม่ไดใ้ชห้ลกัฐานพสูิจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม 

                      จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นเป็นส่ิงท่ีบุคคล หรือกลุ่ม

คนคิด เช่ือหรือรู้สึกเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้แสดงออกในส่ิงท่ีตน กลุ่มของตนเช่ือ คิด หรือรู้สึกต่อ

ส่ิงนั้น 
 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความคิดเห็น 

       สุชา จนัทร์เอม และสุรางค ์จนัทร์เอม (2520: 104) ให้ความเห็นไวว้า่ ความคิดเห็นเป็น 

ส่วนหน่ึงของทศันคติ มนุษยไ์ม่สามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติออกจากกนัได ้เพราะความ

คิดเห็นมีลกัษณะคลา้ยทศันคติ แต่ทศันคติเป็นความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง

ออกมาไดท้ั้งคาํพดูและการกระทาํ และลกัษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ 

       นพมาศ ธีรเวคิน (2539: 99) ระบุวา่ ความคิดเห็นเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมาโดยการ 
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พดูหรือการเขียน ไม่วา่มนุษยน์ั้นจะพดูจากใจจริง พดูตามสังคม พดูเพื่อเอาใจผูฟั้ง แต่เม่ือพดูหรือ

เขียนออกไปแลว้ก็ทาํใหเ้กิดผลได ้คนส่วนใหญ่มกัจะถือวา่ส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ี

สะทอ้นถึงความในใจ 

                       สุพตัรา สุภาพ (2545: 132) ใหค้วามเห็นไวว้า่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของ

บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการพดูหรือการเขียน โดยการอาศยัความรู้ ประสบการณ์ 

และพฤติกรรมของบุคคล ก่อนท่ีบุคคลจะตดัสอนใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกนั้นอาจไดรั้บการ

ยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอ่ื้นก็ได ้
 

3. การวดัความคิดเห็น 

                      เบสท ์(Best, 1977: 17, 77) ระบุวา่ ในการศึกษาความคิดเห็นซ่ึงส่วนมากเป็นการวิจยั

ดา้นการตลาด ใชว้ธีิการสอบถาม บนัทึก และรวบรวมขอ้มูลไว ้โดยวธีิท่ีง่ายท่ีสุดคือการคิดค่าร้อยละ

ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ เพราะจะทาํใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นออกมาในลกัษณะใด    

       มอร์แกนและคิง (Morgan and King, 1971: 752) เสนอแนะวา่ ในการวดัความคิดเห็น 

นั้นควรถามต่อหนา้ ถา้จะใชแ้บบสอบถามตอ้งใหผู้ต้อบระบุวา่ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ี

กาํหนดให ้แบบสอบถามน้ีนิยมสร้างเป็นมาตรประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซ่ึง

แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ ส่วนการใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัวา่ขอ้ความนั้นเป็นความคิดเห็นในเชิงบวก (positive) หรือ

ลบ (negative)  

                     โดยสรุป ความคิดเห็นของบุคคลเป็นส่ิงท่ีบุคคลนั้นๆ แสดงออกมาในลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึง สามารถสังเกตและวดัได ้โดยความคิดเห็นของบุคคลนั้นอาจเป็นไปในทิศทางบวกหรือ

ลบก็ได ้

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

               ในการศึกษาเร่ือง ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวชิาการวจิยัในชั้น

เรียนของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 
 

               1. งานวจัิยในประเทศ 

                    หทยัทิพย ์ชมพพูื้น (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัรูปแบบการสอน
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แบบพาโนรามา โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาและแบบพาโนรามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ธรรมชาติเจ้าเอย และเพือ่

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียน

โดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและรูปแบบพาโนรามา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นบกัดอง อาํเภอขุนหาญ สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีษะเกษ เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 48 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

จาํนวนกลุ่มทดลอง 2 ห้อง ห้องละ 24 คน โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 เรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา และกลุ่มทดลองกลุ่มที ่2 เรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบพาโนรามา เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติเจา้เอย จาํนวน 15 แผน 20 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้แบบพา

โนรามา หน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติเจา้เอย จาํนวน 11 แผน 22 ชัว่โมง แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์

จาํนวน 1 ฉบบั  ผลการวิจยัพบว่า 1) แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 86.52/83.75 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.651786 แผนการ

จดัการเรียนรู้แบบพาโนรามา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 82.75/85.8 และมีค่าดชันีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.602  2) นกัเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัรูปแบบการ

สอนแบบพาโนรามามีความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียนที่เรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและรูปแบบการสอนแบบพาโนรามามี

ความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั  

                    ชาติชาย ทนะขวา้ง (2551: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาแบบฝึกการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดั

น่าน โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรคจ์ากส่ือส่ิงพิมพ ์ สําหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 และเพือ่เปรียบเทียบผลของการใชแ้บบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่ง ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกการเขียนเชิงร้างสรรค ์กลุ่มตวัอยา่งในการ

วจิยัคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 0

จาํนวน 40 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง คือ ห้องเรียนที่มีนกัเรียนไม่ผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ในสมรรถภาพการเขียนมากที่สุด 2 ห้องเรียน คือ นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล จาํนวน 30 คน 

โรงเรียนบา้นคลองขดุ จาํนวน 30 คน โรงเรียนบา้นเขาจีน 30 คน รวมทั้งส้ิน  90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยัประกอบดว้ยแผนการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ชั้นประถม ศึกษาปี

ท่ี 3 จาํนวน 18 แผนการสอน แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 18 แบบฝึก แบบฝึกการ
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คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 6 ฉบบั ดาํเนินการทดลองใชเ้วลาทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 

วนั วนัละ 2 คาบ คาบละ 20 นาที ทดสอบหลงัการทดลองใชแ้บบฝึก ดว้ยแบบทดสอบการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรคชุ์ดเดียวกบัการสอนก่อนเรียน ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 35 นาที ผลจากการศึกษาพบวา่ 

1) แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนด และ 2) นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใช้แบบฝึกการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค์หลังการทดลองมีคะแนนการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว 

ความคิดยดืหยุน่และความคิดริเร่ิม สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

                   ทรงเกียรติ พลไชยา (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั อาํเภอเชียงคาน จงัหวดั

เลย กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ

แผนการจดัการเรียนรู้และแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีกราฟ

เบ้ืองตน้ ทาํการทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 16 แผน แลว้ให้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดั

ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบวา่ ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนทีไ่ดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบตามองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้น

ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิด

สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

                   อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546: บทคดัยอ่) ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดย

ใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางคณิตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ท่ี

เรียนเรขาคณิตโดยใชก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ามารถสอบผา่นเกณฑ์มากกวา่ร้อยละ75 ของ

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนที่เรียนเรขาคณิตโดยใช้

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคมี์พฤติกรรมการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ประกอบดว้ยความคิด

ยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่นระดบัดีทุกดา้น 

                   วรรณดี สุธาพาณิชย์  (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค์ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา 

อาํเภอสตูล จงัหวดัสตูล โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ่สร้างแบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ การ

เขียนการเขียน สําหรับนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา 

อาํเภอสตูล จงัหวดัสตูล และ เพือ่เปรียบเทียบการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่ง ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค ์ กลุ่มตวัอยา่งใน



 32 

การวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา อาํเภอสตูล 

ปีการศึกษา 2545 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง คือ ห้องเรียนที่มีนกัเรียนไม่ผ่านจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ ในสมรรถภาพการเขียนมากที่สุด 2 ห้องเรียน คือ นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล จาํนวน 

30 คน โรงเรียนบา้นคลองขดุ จาํนวน 30 คน โรงเรียนบา้นเขาจีน 30 คน รวมทั้งส้ิน  90 คน เคร่ืองมือ

ทีใ่ชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 18 แผนการสอน แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 18 แบบฝึก แบบ

ฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 6 ฉบบั ดาํเนินการทดลองใชเ้วลาทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ สัปดาห์

ละ 3 วนั วนัละ 2 คาบ คาบละ 20 นาที ทดสอบหลงัการทดลองใชแ้บบฝึก ดว้ยแบบทดสอบการคิด

และเขียนเชิงสร้างสรรค์ชุดเดียวกบัการสอนก่อนเรียน ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 35 นาที ผลจากการศึกษา

พบว่า 1) แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และ 2) นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการทดลองมีคะแนนการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคด์า้นความคิดคล่องแคล่ว 

ความคิดยดืหยุน่และความคิดริเร่ิม สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

                   ณฎัฐิตา โพธ์ิเพชร (2545: บทคดัยอ่) ศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใชเ้ทคนิค 4MAT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชบพิตร กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 47 คนและกลุ่ม

ทดลอง 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบวดัความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ

ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการโดยการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 4MAT สูงกว่านกัเรียนทีไ่ดรั้บการสอนแบบปกติอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

               2. งานวจัิยต่างประเทศ 

                     คลาปแปม (Clapham, 1997: 33) ศึกษาการฝึกทกัษะกระบวนการคิดในการฝึกอบรม

ความคิดสร้างสรรค์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่เพื ่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกอบรมความคิด

สร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือนักศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไดรั้บการฝึก

ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทกัษะการคิด และกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการทดสอบก่อนและหลงั

การอบรม แลว้ให้ตอบแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมทั้งสองแบบส่งผลต่อเชิง

บวกต่อความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

                     เบ็ตโท  (Begthetto, 2006: 447-457) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ กับ

ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา เก็บรวบรมขอ้มูลจากนกัศึกษา
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จาํนวน 1,322 คน ผลจากการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลจากการศึกษา

พบวา่ ความรอบรู้ของนกัเรียน ความเช่ือ และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของครูมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

กบัความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง พบว่า  การคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค์เมื่อนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและช่วย

ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจที่จะนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยจะประยุกต์ใช้แนวคิด

เก่ียวกบัการคิดอยา่งสร้างสรรคต์ามแนวคิดของกิลฟอร์ด (Guildford, 1967: 145-151) ที่ประกอบไป

ดว้ย ความคิดริเร่ิม (originality thinking) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) 

และความคิดละเอียดลออ (elaboration thinking) เพื่อนาํมาใชใ้นการสร้างแบบฝึกทกัษะการคิดและ

การเขียนชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีเรียนรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน เน่ืองจากแนวคิดของกิลฟอร์ด

เป็นการเสนอกระบวนการคิดที่เร่ิมจากการนาํความคิดที่มีอยู่เดิม (original thinking) ท่ีอาจมีอยู่

หลากหลายลกัษณะ มาดดัแปลง ประยุกตใ์ช้ (fluency and flexibility thinking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ชดัเจนในงานวิจยั (elaboration thinking) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการทาํวิจยัที่มุ่งเนน้การพฒันา

องคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นเน้ือหาวิชา 3 เน้ือหาวิชา

ดว้ยกนัคือ ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ

เขียนรายงานการวจิยั  

                

 



 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 

                  การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาวจิยัในชั้นเรียนของ

นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นงานวจิยัเชิงทดลอง (experimental research)ซ่ึง

มีแบบการทดลองและขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

แบบการทดลอง 

                การทดลองในคร้ังน้ี เป็นการออกแบบการทดลองจากกลุ่มทดลองเพียง 1 กลุ่ม ทาํการวดั 2 

คร้ังคือ ก่อนและหลงัการทดลอง  มีแบบการทดลองคือ one group pre-test post-test design ดงัน้ี 

  

                            Experimental           O1         X         O2 

                           

                          เม่ือ O1   หมายถึง  การวดัก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                                 O2   หมายถึง  การวดัหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                                X    หมายถึง  การทดลองโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์น

การเรียนรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

               1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 4  

ท่ีเรียนรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียนกบัผูว้จิยั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 2 หอ้งเรียน 

รวม 66 คน 

         กลุ่มตวัอยา่ง  คือนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 4 ท่ีเรียน 

รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนกบัผูว้จิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวม 31 คน 

ซ่ึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
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  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

2.1 ประเภทของเคร่ืองมอื เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

                         2.1.1 แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึง

ผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึน แบ่งเป็น 3 ชุดคือ 

  ชุดท่ี 1 แผนบริหารการสอนบทท่ี 3 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ชุดท่ี 2 แผนบริหารการสอนบทท่ี 4 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  ชุดท่ี 3 แผนบริหารการสอนบทท่ี 10 การเขียนรายงานการวจิยั  

                        2.1.2 แบบวดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวชิาการวจิยัในชั้น

เรียน จาํนวน 3 หน่วยการเรียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

                        2.1.3 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึน 

                 2.2 การสร้างและพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมอื 

           ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัทั้ง 3 ฉบบัมีดงัน้ี  

                    2.2.1 แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน ซ่ึงผูว้จิยั

สร้างและพฒันาข้ึน โดยดาํเนินการตามลาํดบัขั้นดงัน้ี 

                             1) ศึกษาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในรายวชิาการวจิยั

ในชั้นเรียน ของคณะศึกษาศาสตร์ 

                             2) จดัทาํประมวลการสอนรายวชิา กาํหนดเน้ือหาและเวลาเรียน โดยใชเ้น้ือหา 3 

เน้ือหายอ่ยคือ ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การเขียนรายงานการวิจยั ใชเ้วลาในการฝึกเน้ือหาละ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 6 

สัปดาห์ 12 คาบ 

                             3) นาํประมวลการสอนรายวชิาไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ

เน้ือหา จุดประสงคใ์นการฝึก และระยะเวลาท่ีใชฝึ้กทกัษะ  

                             4) นาํประมวลการสอนรายวชิาท่ีผา่นการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน เพื่อฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

                      2.2.2 แบบวดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์      รายวชิาการวจิยัใน

ชั้นเรียน ซ่ึงใชว้ดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน ซ่ึงดาํเนินการ

สร้างและพฒันาดงัน้ี 

                             1) ศึกษาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวชิา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชาการวจิยัใน

ชั้นเรียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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                             2) ศึกษาวธีิการสร้างแบบฝึกทกัษะของผูเ้รียน 

                             3) สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน

รายวชิาวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา  

                             4) นาํแบบวดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน

รายวชิาวจิยัในชั้นเรียนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเน้ือหาในการวดั

โดยการพจิารณาค่าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item- Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน โดยคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ผลจากการตรวจสอบของ

ผูท้รงคุณวุฒิพบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่า IOC = 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)  

1. แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนท่ี 

พิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพในระดบัดีมาก (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

                      2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะในการคิดและการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์รายวชิาการวิจยัในชั้นเรียน มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

                             1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดัความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

ในรายวชิาการวิจยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

                             2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะในการคิดและเขียน

เชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา โดยใชข้อ้คาํถามแบบมาตรประมาณค่า 5 

ระดบั (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1932: 1-55) มีรายละเอียดดงัน้ี 

                     5  หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมากท่ีสุด 

                     4  หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมาก 

                     3  หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะปานกลาง 

                     2   หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ย 

                     1   หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ยท่ีสุด 

                             3) นาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาความ

สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเน้ือหาในการวดัดว้ยการพิจารณาค่าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item- 

Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 

ข้ึนไป และจากการตรวจสอบของผูท้รวงคุณวฒิุ พบวา่ขอ้คาํถามในแบบฝึกทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 

1.00 ทุกขอ้ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

                           4) นาํแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้กบันักศึกษาที่เรียนรายวิชาในชั้น

เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จาํนวน 30 คน เพื่อพิจารณาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถามดว้ย
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วิธีของครอนบคั (Cronbach, 1974) และจากการหาคุณภาพของแบบสอบถาม พบว่า และมีค่า 

reliability ทั้งฉบบัเท่ากบั .9818   (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

                            5) จดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาซ่ึงเป็น

กลุ่มตวัอย่างภายหลงัจากการใชแ้บบฝึกทกัษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชาการวิจยั

ในชั้นเรียน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลองในเดือนมิถุนายน-กนัยายน 2554 รวม 6 สัปดาห์ เป็นเวลา  

12 คาบ โดยทาํการดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบันกัศึกษา 1 หอ้งเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใหน้กัศึกษาใชแ้บบฝึกทกัษะทั้ง 3 ชุดรวม 3 หน่วยการเรียน ใชเ้วลาในการทดลองหน่วย

การเรียนละ 4 คาบ ทาํการวดัความสามารถของนกัศึกษาก่อนและหลงัการฝึกทกัษะ โดยมีเกณฑใ์น

การใหค้ะแนนดงัน้ี  

                   คะแนนเตม็แบบฝึกละ 20 คะแนน 

         การกาํหนดความคิดริเร่ิม  5 คะแนน 

                การกาํหนดความคิดคล่องแคล่ว 5 คะแนน 

                การกาํหนดความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน 

         การส่ือความหมายออกมาในรูปของการเขียนอยา่งเหมาะสม 5 คะแนน 

2. หลงัจากครบ 3 สัปดาห์แลว้ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช ้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

                 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงัน้ี  

                   5.1 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการคิดและ 

เขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาทั้งก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก 

                   5.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา  

โดยใชก้ารทดสอบที 

                  5.3 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนกัศึกษา 

โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนในการวเิคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1981: 

 113) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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             ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา่ เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมากท่ีสุด 

             ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา่ เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมาก 

             ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา่ เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะปานกลาง 

             ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา่ เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ย 

             ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา่ เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ยท่ีสุด 
 

             5.4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศึกษาโดยใช ้ t- test  แบบ Dependent  Sample 

 

ขั้นตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. หาคุณภาพของแบบฝึกทกัษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยการหาค่า

ความตรง (validity) ซ่ึงพิจารณาจากความสอดคลอ้งของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 

2. หาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัความ 

สามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 

3. เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรคร์ะหวา่งก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัศึกษา โดยใช ้  t-test  แบบ dependent 

sample 

4. หาค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรค ์

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวิจยัเร่ือง ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยัในชั้น

เรียนของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) สร้างแบบฝึกทกัษะ

การคิดและเขียนอยา่งเชิงสรรคใ์นการเรียนรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา 2) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสรรคข์องนกัศึกษาก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรคใ์นการเรียนรายวชิาวจิยัในชั้นเรียน และ 2) เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี

มีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นการเรียนรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน  

ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ตอนท่ี 2  คะแนนความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค ์

  

  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

             n แทน จาํนวนนกัศึกษา 

 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นแบบฝึกคิดเป็นร้อยละจาก

การทาํแบบฝึกระหวา่งเรียน 

           X  แทน ค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบวดัทกัษะ 

           S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

              t แทน ค่าท่ีใชใ้นการทดสอบ t - distribution 

              p แทน ค่าความน่าจะเป็นของค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทีไ่ด้จากการวดัก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะ 

                        ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียน

เชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนของนกัศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนสอนและหลงั  

               ใชแ้บบฝึกทกัษะ   

ผลการทดลอง n x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 31 18.13 4.98 -33.25 .00** 

หลงัเรียน 31 37.00 7.62   

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่  ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนสอนและหลงัใช้

แบบฝึกทกัษะชุดท่ี 1   

ผลการทดลอง n x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 31 5.19 2.20 -24.22 .00** 

หลงัเรียน 31 11.81 3.60   

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่  ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคชุ์ดท่ี 1 ในรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนสอนและหลงั

ใชแ้บบฝึกทกัษะชุดท่ี 2 

ผลการทดลอง n x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 31 6.48 1.67 -32.76 0.00** 

หลงัเรียน 31 12.74 2.44   
               

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  ความสามารถขในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคอ์งนกัศึกษาท่ีใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคชุ์ดท่ี 2 ในรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคก่์อนสอนและหลงั

ใชแ้บบฝึกทกัษะชุดท่ี 3 

ผลการทดลอง n x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 31 6.45 1.48 -30.50 .00** 

หลงัเรียน 31 12.45 2.26   

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่  ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคชุ์ดท่ี 3 ในรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตอนที ่2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะ 
 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนในภาพรวม 

ความคิดเห็น ( x ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดา้นเน้ือหา 4.71 0.42 มากท่ีสุด 

ดา้นภาษา 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.56 0.57 มากท่ีสุด 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดจ้ากการฝึก 4.74 0.40 มากท่ีสุด 

                                รวม 4.68 0.45 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรคใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.68)  โดยนกัศึกษามีความคิดเห็นดา้นการ

ใชภ้าษาและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการฝึกทกัษะมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (( x =4.74)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้

แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนจาํแนกรายดา้น 
 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อแบบฝึกทักษะ ( x ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนือ้หา 4.71 0.42 มากท่ีสุด 

ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

ความต่อเน่ืองของเน้ือหาท่ีใชฝึ้ก 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละชุดฝึก 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

ด้านภาษา 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย  4.74 0.44 มากท่ีสุด 

ภาษาท่ีใชมี้ความถูกตอ้ง 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

ภาษาท่ีใชเ้หมาะกบักลุ่มผูเ้รียน 4.71 0.53 มากท่ีสุด 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 4.56 0.57 มากท่ีสุด 

มีการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้

ฝึกคิดอยา่งอิสระ 

4.65 0.55 มากท่ีสุด 

มีค วาม ชัด เจนใ นก า รอธิ บ าย แล ะย ก ตัวอย่า ง

ประกอบการฝึกทกัษะ 

4.61 0.56 มากท่ีสุด 

มีการวดัผลจากการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม 4.65 0.55 มากท่ีสุด 

มีความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึก 4.35 0.75 มาก 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้จาการฝึก 4.74 0.40 มากท่ีสุด 

การใชแ้บบฝึกทกัษะช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจข้ึน  4.52 0.63 มากท่ีสุด 

แบบฝึกทักษะน้ีส่งเสริมการคิดและเขียนอย่าง

สร้างสรรคข์องนกัศึกษา  

4.84 0.37 มากท่ีสุด 

เน้ือหาในแบบฝึกส่งเสริมการนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

จริง 

4.87 0.34 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.45 มากทีสุ่ด 

 

                จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ดา้นการใชภ้าษาและประโยชน์ที่ไดจ้ากการ
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ฝึกมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด ( x =4.68)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเน้ือหา

นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่มีความถูกตอ้งของเน้ือหามากที่สุด ( x =4.81)  ดา้นการใชภ้าษานกัศึกษามี

ความคิดเห็นว่าภาษาทีใ่ช้มีความถูกตอ้งมากท่ีสุด ( x =4.77)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

นกัศึกษามีความคิดเห็นวา่แบบฝึกทกัษะน้ีส่งเสริมการคิดและเขียนอยา่งสร้างสรรคข์องนกัศึกษามาก

ท่ีสุด ( x =4.84) และดา้นประโยชน์ที่ไดจ้ากการฝึกนกัศึกษามีความเห็นวา่เน้ือหาในแบบฝึกส่งเสริม

การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงมากท่ีสุด ( x =4.77)   

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

                    

                  การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชาวิจยัในชั้นเรียนของ

นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นงานวจิยัเชิงทดลอง (experimental research) ซ่ึง

ใชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง (one group pre-test post-test design) มี

วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ่ 1) สร้างแบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชาวิจยัในชั้นเรียน

ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการคิด

และเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรคใ์นรายวิชาวิจยัในชั้นเรียนของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ 3)  

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการ

คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจัยในชั้ นเรียน กลุ่มตัวอย่าง  คือนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 ที่เรียนรายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1 

ห้องเรียน รวม 31 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวิชาการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงผูว้ิจยั

สร้างและพฒันาข้ึน แบ่งเป็น 3 ชุดคือชุดท่ี 1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ชุดท่ี 2 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และชุดท่ี 3 การเขียนรายงานการวิจยั 2) แบบวดัทกัษะใน

การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียน จาํนวน 3 หน่วยการเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

และ 3) แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนเชิง

สร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน

สิงหาคม-กนัยายน 2554 รวม 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 คาบ โดยผูว้ิจยัทาํการดลองและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเองกบันกัศึกษา 1 หอ้งเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
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สรุปผลการวจิัย 

                  ผลของการสร้างแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลของการศึกษาตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

                  1.  ความสามารถของนกัศึกษาท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชา

การวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                  2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและการเชิงสร้างสรรคใ์นภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยความคิดเห็นของนกัศึกษาดา้นการใชภ้าษาและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการฝึกมี

ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผล 

1. ผลจากการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการ

วิจยัในชั้นเรียน พบว่า แบบฝึกฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญมี

คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการพฒันาแบบฝึกฝึกทกัษะผูว้ิจยัได้

พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวชิา หลกัการในการสร้างแบบฝึกทกัษะ

และหลกัการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของชยัยง พรหมวงศ์ (2537: 

490)  แนวคิดของอรวรรณ ศรีลิขิตตานนท ์(2541: 26) และแนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 145-146) 

                  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาก่อน

และหลงัเรียน พบว่า ความสามารถของนักศึกษาที่ใช้แบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

รายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานของการวจิยันั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชแ้บบฝึกทกัษะในการเรียนรายวิชาการวิจยั

ในชั้นเรียนทั้ง 3 ชุดฝึก รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กาํหนดไวใ้นชุดฝึกไดช่้วย

ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเพราะแบบฝึกทกัษะมีความน่าสนใจดงัจะเห็นได้

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทกัษะซ่ึงอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด และยงัสอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของชาติชาย ทนะขวา้ง (2551: บทคดัย่อ) ท่ี

ศึกษาเร่ือง การพฒันาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค ์สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ท่าวงัผาพิทยาคม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ่พฒันาแบบฝึกการเขียนเชิง

สร้างสรรคจ์ากส่ือส่ิงพิมพ ์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช ้
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แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่ง ก่อนและหลงัการใชแ้บบ

ฝึกการเขียนเชิงร้างสรรคท่ี์พบวา่ แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัการ

ทดลองมีคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของหทยัทิพย ์ชมพูพ้ืน (2552: บทคดัยอ่) ที่ศึกษาเร่ือง การ

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

กบัรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา  โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้

แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและแบบพาโนรามา และเพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

สร้างสรรคแ์ละการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียน ผลจากการวิจยัพบว่า  แผนการจดัการเรียนรู้

รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมติฐานการวิจยั และนกัเรียนที่เรียนโดย

รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัรูปแบบการสอนแบบพาโนรามามีความสามารถใน

การคิดสร้างสรรคแ์ละการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01  

                  ผลที่ไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของวรรณดี สุธาพาณิชย ์ 

(2546: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา อาํเภอสตูล จงัหวดัสตูล โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อสร้างแบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์และเพื่อเปรียบเทียบการคิดและเขียน

เชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนด และนกัเรียนที่

ไดรั้บการสอนโดยใช้แบบฝึกการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัการทดลองมีคะแนนการคิดและ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเร่ิม สูงกว่าก่อนการ

ทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในต่างประเทศของคลาปแปม 

(Clapham, 1997: 33) ศึกษาการฝึกทกัษะกระบวนการคิดในการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค ์ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อเพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษาซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรค ์ฝึกทกัษะการคิด และกลุ่มควบคุม ผลจาก

การศึกษาพบว่า การฝึกอบรมทั้งสองแบบส่งผลต่อเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

เช่นเดียวกบัผลที่ไดจ้ากการศึกษาของเบ็ตโท  (Begthetto, 2006: 447-457) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัต่างๆ กับความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยผลจาก

การศึกษาพบวา่ ความรอบรู้ของนกัเรียน ความเช่ือ และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของครูมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกกบัความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
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.05 และสอดคล้องกบัผลจากการศึกษาของทรงเกียรติ พลไชยา (2549: บทคดัย่อ) และผลจาก

การศึกษาของอาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2646: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ทางดา้นคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนทีไ่ดรั้บการเรียนการสอนโดยผา่นกระบวนการคิดสร้างสรรคมี์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

การฝึกความคิดสร้างสรรค์สูงกวา่ก่อนการฝึกความคิดสร้างสรรคอ์ย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 และ 

.01 ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของณัฏฐิตา  โพธ์ิเพชร (2645: บทคดัย่อ) ท่ี

ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรคท์างดา้นคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยใชเ้ทคนิค 4MAT ซ่ึง

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มที่ไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรค์

สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                  3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ พบว่า ความคิดเห็น

ของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจัยในชั้ นเรียนใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาก่อนหน้าน้ี เช่น จาการศึกษาของ

คลาปแปม (Clapham, 1997: 33) ที่พบวา่ กระวนการในการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรคส่์งผลเชิง

บวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใช้แบบฝึก ช่วยให้ผูเ้รียนมีได้มี

ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน เกิดความสนุกสนาน และสนใจการเรียนมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม

แนวคิดและหลกัการของการสร้างแบบฝึกทกัษะท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ (ชยัยง พรหมวงศ์, 2537: 490; 

อรวรรณ, ศรีลิขิตตานนท,์ 2541: 26) ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่

มีต่อแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคด์า้นการใชภ้าษาและประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการฝึกมี

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้กิด

การเรียนรู้ในเน้ือหาทีก่าํหนดไวใ้นแบบฝึกอยา่งเกิดความเขา้ใจ ไดช่้วยให้นกัศึกษาเกิดความมัน่ใจที่

จะนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง  

       

ข้อเสนอแนะ 
 

                    1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

                         1. 1 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น คณะศึกษาศาสตร์ ควรนาํผลที่ไดจ้ากการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาการวจิยัในชั้นเรียนใหก้บันกัศึกษา 

                         1.2  ควรมีการพฒันาและประยุกต์ใช้แบบฝึกทกัษะในการจดัการเรียนการสอน

รายวชิาอ่ืนๆ หรือในรายวชิาท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนัของคณะศึกษาศาสตร์ 
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                         1.3 ควรมีการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การพฒันาความสามารถในการ

คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาของคณะ เน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะสําคญัท่ีวรมุ่งเน้น

ใหก้บัผูเ้รียน 
 

                    2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

                         2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถของ

นกัศึกษาโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                        2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

ของนกัศึกษาหรือผูเ้รียนกลุ่มอืน่ๆ ผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ 

หรือการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

                       2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษากลุ่ม

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั เพือ่นาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพฒันานกัศึกษา และ

พฒันางานของคณะศึกษาศาสตร์ในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก ค 

 

แบบฝึกทักษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษา 

ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์  
 

 

คาํช้ีแจง 
              

                  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจัยในชั้ นเรียน ผูว้ิจ ัยขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาในการตอบ

แบบสอบถามโดยเขียนเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจริง หรือตรงกบัความเห็นของนกัศึกษา

มากท่ีสุดลงในช่องวา่งท่ีกาํหนด   ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปวเิคราะห์ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น 

                                                                                
                                                                                   ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                                                                                                                          ผูว้จิยั  
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        คาํช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน  โดยทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

                       ซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 

   ระดบั 5 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมากท่ีสุด 

   ระดบั 4 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะมาก 

   ระดบั 3 หมายถึง   เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะปานกลาง 

   ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ย 

   ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะนอ้ยท่ีสุด 

 

 

ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

   1   2   3   4    5 

      ดา้นเน้ือหา      

1. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2. ความถูกตอ้งของเน้ือหา      

3. ความต่อเน่ืองของเน้ือหาท่ีใชฝึ้ก      

4. ความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละชุดฝึก      

      ดา้นภาษา      

5. ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย       

6. ภาษาท่ีใชมี้ความถูกตอ้ง      

7. ภาษาท่ีใชเ้หมาะกบักลุ่มผูเ้รียน      

      ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน      

8. มีการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้

ฝึกคิดอยา่งอิสระ 

     

9. มีความชดัเจนในการอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบการ 

ฝึกทกัษะ 

     

10. มีการวดัผลจากการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม      

11. มีความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึก      

     ด้านประโยชน์ทีไ่ด้จาการฝึก      

12. การใชแ้บบฝึกทกัษะช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจข้ึน       

 



 82 

 

 

ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

   1   2   3   4    5 

13. แบบฝึกทกัษะน้ีส่งเสริมการคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์

ของนกัศึกษา  

     

14. เน้ือหาในแบบฝึกส่งเสริมการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

 

คุณภาพของแบบฝึกทักษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คุณภาพของแบบฝึกทกัษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

 

ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยัในชั้นเรียนไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและการสร้างเคร่ืองมือจาํนวน 3 ท่านพิจารณาคุณภาพของแบบฝึกในดา้น

ความตรง (validity) ผลการประเมินดงัแสดงใน ตารางท่ี 7   
 

ตารางท่ี  7  ผลการพิจารณาความตรงตามเน้ือหาของแบบฝึกทกัษะโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

                                       รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 5.00 ดีมาก 

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียน 5.00 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของการอธิบายและยกตวัอยา่งในเน้ือหา 4.67 ดีมาก 

4. ความต่อเน่ืองของเน้ือหา 4.67 ดีมาก 

5. ความเหมาะสม พอดีของเน้ือหาในแต่ละชุดฝึก 4.33 ดีมาก 

6. ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.67 ดีมาก 

7. ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 4.67 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึก 4.33 ดี 

9. เน้ือหาส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาและการนาํไปใช ้ 4.67 ดี 

10. เน้ือหาส่งเสริมความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 4.67 ดีมาก 

                                         รวม 4.67 ดีมาก 

 

จากตาราง 7  พบวา่ แบบฝึกฝึกทกัษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคร์ายวิชาการวิจยัใน

ชั้นเรียนท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพในภาพรวมยูใ่นระดบัดีมาก 

 

 



 

แบบฝึกทักษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

รายวชิาการวจิยัในช้ันเรียน 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

 

คุณภาพของแบบสอบถาม 

 

 

 



 

 

ค่าความตรงและความเทีย่งของแบบสอบถามความคดิเห็น 

 
 

1. ค่าความตรง (validity ของข้อคําถาม ทั้ง 14 ข้อ ค่า IOC =1.00 

2. ค่าความเทีย่ง (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั Alpha =  .9818  ดงัรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

X1            60.5333        39.4299        .9312           .9799 

X2            60.4667        40.2575        .8656           .9811 

X3            60.6667        38.3678        .8895           .9803 

X4            60.6000        39.2138        .9073           .9801 

X5            60.5333        39.4299        .9312           .9799 

X6            60.5000        39.7759        .9088           .9804 

X7            60.5333        39.4299        .9312           .9799 

X8            60.6667        37.4023        .9345           .9797 

X9            60.6000        38.3172        .9273           .9797 

X10           60.6667        37.4023        .9345           .9797 

X11           60.9333        36.4092        .8644           .9824 

X12           60.8000        37.2000        .8695           .9814 

X13           60.4667        40.2575        .8656           .9811 

X14           60.5000        39.7759        .9088           .9804 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 14 

 

Alpha =    .9818 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
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8. การวจิยัทางสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2554) 
 

สาขาทีม่ีความเช่ียวชาญ/สนใจ 

            การวจิยัทางสังคมศาสตร์ การวิจยัทางการศึกษา การวดัและประเมินผล การประกนัคุณภาพ

การศึกษา และการท่องเท่ียว 
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ภาคผนวก ค 

 

รายละเอยีดของรายวชิา  

แผนบริหารการสอนประจาํบท 

แบบฝึกทักษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

และคะแนนจากแบบฝึกทกัษะการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา               คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา        

      464350  การวจิยัในชั้นเรียน (Classroom Research) 
 

2.   จํานวนหน่วยกติ    

      2 หน่วยกิต  2(2-0-4) 
 

3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

      ศึกษาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวยั  

      การประถมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

      หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู ประเภท วชิาชีพครูบงัคบั 

 

4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

      อาจารย ์ดร. วรรณวีร์  บุญคุม้ 
 

5.   ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 

      ภาคตน้ ปีการศึกษา 2554  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 

6.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     6.1 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดและหลกัการของการวจิยัในชั้นเรียน 

     6.2 นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการออกแบบการวจิยัเพื่อเขียนโครงการวจิยัในชั้น   

            เรียนได ้

     6.3 นกัศึกษาสามารถทาํการวจิยัในชั้นเรียนในประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจและนาํเสนอ 

            ผลการวจิยัได ้ 
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7.   คําอธิบายรายวชิา (Course Description) 

      ศึกษาแนวคิดและหลกัการ รูปแบบของการวจิยัในชั้นเรียน อนัไดแ้ก่ การวางแผน การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียน

โครงการวจิยัในชั้นเรียน แนวทางในการพฒันาคุณภาพการวจิยัในชั้นเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที ่3 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

         1. ความสาํคญัของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

         2. ระดบัของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           3. แหล่งท่ีมาของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           4. หลกัการนาํเสนอเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
              หลงัจากจบบทเรียนแลว้ นกัศึกษามีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

         1. บอกความสาํคญัของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

                   2. บอกความแตกต่างของการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระดบัได ้

         3. บอกแหล่งท่ีมาของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                4. ระบุประเด็นในการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากช่ือเร่ืองการวจิยัได ้

            5. เสนอรายละเอียดของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

             1. วธีิสอน  

                     ใช้วิธีสอนแบบเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     

จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนงัสือ หรือตาํราอืน่ ๆ ก่อนชัว่โมงเรียน ใชก้ระบวนการ

กลุ่มในการทาํกิจกรรมและสรุปเน้ือหาท่ีเรียน 

                2. กจิกรรมการเรียนการสอน  

                     ใช้วิธีการบรรยาย การทาํแบบฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล การปฏิบัติงานกลุ่ม การ

อภิปรายซกัถาม และการตรวจผลงาน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

          1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 3 เร่ือง การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. คาํบรรยายในรูป power point 

          3. แบบฝึกทกัษะ 

 

การวดัและการประเมนิผล 

               1. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

               2. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการสรุป อภิปรายในห้องเรียน และในการนาํเสนอ

ผลงานดว้ย power point 

               3. ซกัถามเพื่อทบทวนความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน 

               4. ตรวจผลงานจากการฝึกปฏิบติั  

 
คาํถามทบทวน 

                จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีความสาํคญัอยา่งไร จงอธิบาย 

 2. จงบอกความแตกต่างของการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในระดบัปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาพอสังเขป  

                3. จงบอกแหล่งท่ีมาของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แบบฝึกทักษะบทที ่3 

 

 

                ให้นักศึกษากําหนดชื่อเร่ืองการวิจัยในชั้ นเรียน 1 เร่ือง แล้วระบุประเด็นหลักใน

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของเอกสารและงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง (ความยาวไม่ตํ่ากวา่ 30 หนา้ พร้อมทั้งรายการอา้งอิง คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที ่4 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

          1. ความหมายและความสาํคญัของความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

         2. หลกัการเขียนความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

          3. การนาํเสนอความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               หลงัจากจบบทเรียนแลว้ นกัศึกษามีความสามารถดงัต่อไปน้ี 
               1. บอกความหมายและความสาํคญัของความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาวจิยัได ้ 

                             2. บอกหลกัการเขียนความสาํคญัของความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาวจิยัได ้ 

               3. นาํเสนอความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

              1. วธีิสอน  

                       ใช้วิธีสอนแบบเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษาศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง                  

จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนงัสือ หรือตาํราอืน่ ๆ ก่อนชัว่โมงเรียน ใชก้ระบวนการ

กลุ่มในการทาํกิจกรรมและสรุปเน้ือหาท่ีเรียน 

                2. กจิกรรมการเรียนการสอน  

                        ใชว้ธีิการบรรยาย การอภิปรายซกัถาม การปฏิบติังานกลุ่ม และให้ทาํแบบฝึกปฏิบติั

เป็นรายบุคคล 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

         1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 4 เร่ือง ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 2. คาํบรรยายในรูป power point 
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          3. แบบฝึกปฏิบติั 

                4. ตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ 

 

การวดัและการประเมนิผล 

               1. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

               2. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการสรุป อภิปรายในห้องเรียน และในการนาํเสนอ

ผลงานดว้ย power point 

               3. ซกัถามเพื่อทบทวนความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน 

               4. ตรวจผลงานเป็นรายบุคคลจากการฝึกปฏิบติั  

 

คาํถามทบทวน 

 1. จงอธิบายวา่ ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหามีความสาํคญัอยา่งไรต่อการวจิยั 

 2. จงบอกหลกัการในการเขียนความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
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แบบฝึกทักษะบทที ่4 

 

  

                 จากปัญหาการวิจยัที่นกัศึกษากาํหนดไวใ้นแบบฝึกทกัษะที่ 3 ให้นกัศึกษาเขียนความ

เป็นมาและความสาํคญัของปัญหา โดยกาํหนดประเด็นหลกัท่ีจะนาํเสนอในแต่ละยอ่หนา้  

(20 คะแนน) 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที ่10 

การเขยีนรายงานการวจิยั 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

          1. ความหมายของรายงานการวจิยั 

           2. ส่วนประกอบในรายงานการวจิยั 

           3. หลกัการเขียนรายงานการวจิยั 

 4. บทคดัยอ่งานวจิยั 

               4.1 บทคดัยอ่ภาษาไทย 

               4.2 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  

           5. หลกัการอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               หลงัจากจบบทเรียนแลว้ นกัศึกษามีความสามารถดงัน้ี 

 1. บอกความหมายของรายงานการวจิยัได ้

 2. บอกส่วนประกอบในรายงานการวจิยัได ้

 3. บอกหลกัการเขียนรายงานการวจิยัได ้

 4. เขียนบทคดัยอ่รายงานการวจิยัได ้

 4. เขียนรายงานการวจิยัทั้งการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

                1. วธีิสอน  

                       ใช้วิธีสอนแบบเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้นักศึกษาศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง                  

จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนงัสือ หรือตาํราอืน่ ๆ ก่อนชัว่โมงเรียน ใชก้ระบวนการ

กลุ่มในการทาํกิจกรรมและสรุปเน้ือหาท่ีเรียน 
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                2. กจิกรรมการเรียนการสอน  

                       ใชว้ธีิการบรรยาย การอภิปรายซกัถาม การปฏิบติังานกลุ่มและทาํแบบฝึกปฏิบติั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

           1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 10 เร่ือง การเขียนรายงานการวจิยั 

 2. คาํบรรยายในรูป power point 

          3. แบบฝึกปฏิบติั 

          4. ตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ 

 

การวดัและการประเมนิผล 

                1. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

                2. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการสรุป อภิปรายในห้องเรียน ทาํแบบฝึกทกัษะ

และนาํเสนอผลงาน 

                3. ซกัถามเพื่อทบทวนความรู้และความเขา้ใจในบทเรียน 

                 4. ตรวจผลงานจากแบบฝึกปฏิบติั และตรวจผลงาน 

 

คาํถามทบทวน 

               1. ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปน้ี    

       1.1 จงบอกความหมายของรายงานการวจิยั  

        1.2 ในรายงานการวจิยัมีส่วนประกอบอะไรบา้ง จงอธิบาย 

        1.3  จงบอกหลกัการเขียนรายงานการวจิยั พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ใหน้กัศึกษาไปอ่านงานวจิยัในบทท่ี 5 เพิ่มเติม แลว้เขียนบทคดัยอ่ภาษาไทย  
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แบบฝึกทักษะบทที ่10 

 

  

                 จากตวัอยา่งงานวิจยับทที่ 1-4 ที่กาํหนดให้ จงเขียนสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั 

และขอ้เสนอแนะการวจิยั (20 คะแนน) 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบฝึกทกัษะบทที ่3 บทที ่4 และบทที ่10  

คะแนนเตม็แบบฝึกละ 20 คะแนน 

1. การกาํหนดความคิดริเร่ิม  5 คะแนน 

2. การกาํหนดความคิดคล่องแคล่ว 5 คะแนน 

3. การกาํหนดความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน 

4. การส่ือความหมายออกมาในรูปของการเขียนอยา่งเหมาะสม  5 คะแนน 
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คะแนนจากแบบวดัความสามารถในการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

ชุดที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 

    คะแนนเตม็ 20 คะแนน นกัศึกษา 31 คน 

    คนท่ี Pre-test Post-test 

1 5 12 

2 4 10 

3 8 16 

4 3 8 

5 10 17 

6 5 12 

7 8 16 

8 7 14 

9 5 12 

10 8 16 

11 3 8 

12 3 8 

13 6 14 

14 3 8 

15 2 6 

16 5 12 

17 5 12 

18 8 16 

19 8 16 

20 2 6 

21 7 16 

22 7 15 
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23 6 14 

24 6 14 

25 1 4 

26 3 8 

27 4 10 

28 3 8 

29 5 12 

30 6 14 

31 5 12 
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คะแนนจากแบบวดัความสามารถในการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

ชุดที่ 2 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 

    คะแนนเตม็ 20 คะแนน นกัศึกษา 31 คน 

คนท่ี Pre-test Post-test 

1 6 12 

2 5 11 

3 9 17 

4 8 14 

5 11 17 

6 7 14 

7 8 15 

8 8 16 

9 7 13 

10 6 13 

11 7 13 

12 6 11 

13 7 13 

14 6 12 

15 5 11 

16 6 11 

17 7 12 

18 8 15 

19 9 17 

20 5 10 

21 7 15 

22 8 16 
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23 6 12 

24 7 13 

25 4 10 

26 5 11 

27 4 9 

28 4 8 

29 5 12 

30 6 13 

31 4 9 
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คะแนนจากแบบวดัความสามารถในการคดิและเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

ชุดที่ 3 การเขยีนรายงานการวจิยั 

 

   

   คะแนนเตม็ 20 คะแนน นกัศึกษา 31 คน 

    คนท่ี Pre-test Post-test 

1 5 10 

2 5 11 

3 8 15 

4 8 14 

5 10 15 

6 7 13 

7 8 15 

8 8 16 

9 7 13 

10 6 13 

11 7 13 

12 6 11 

13 7 13 

14 6 12 

15 5 11 

16 6 11 

17 7 12 

18 8 15 

19 9 17 

20 5 10 

21 7 15 

22 8 16 
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23 6 12 

24 7 13 

25 4 10 

26 5 11 

27 4 9 

28 5 9 

29 5 10 

30 6 12 

31 5 9 



 

ภาคผนวก ง 

 

แบบสอบถามความคดิเห็น 

 

 

 



 

ภาคผนวก จ 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยน์รินทร์ สังขรั์กษา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษาศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

              สถานท่ีติดต่อ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ถนนราชมรรคใน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000   

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พพร จนัทรนาํชู 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (พฒันศึกษาศาสตร์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานท่ีติดต่อ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

ถนนราชมรรคใน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000   

 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์าณี อนนัตชยั 

              ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสังคม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สถานท่ีติดต่อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ถนน

มาลยัแมน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000  โทรศพัท/์โทรสาร  (034) 261-254

โทรศพัทมื์อถือ  086-7904307 
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