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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
classroom research
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่ งยังไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าใดนัก สิ่ งสําคัญประการ
หนึ่ งอาจเนื่องมาจากปั ญหาเรื่ องคุ ณภาพการศึกษาของประชาชนในประเทศ ข้อมูลจากการสอบวัด
ต่ า งๆ ทั้ง ระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ช้ ี ให้เ ห็ น ว่า คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเยาวชนไทยตํ่า กว่า เกณฑ์
มาตรฐาน หรื อ มี ค ะแนนสอบตํ่า กว่า คะแนนเฉลี ่ย ผลการศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง เช่ น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรื อจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้ ให้เ ห็น
ว่ า เยาวชนในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของไทยมี ค วามอ่ อ นด้ อ ยในหลายด้ า น นั บ ตั้ง แต่
ความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจภาษาที่อ่าน ซึ่ งเป็ นรากฐานการเรี ยนรู ้ในวิชาการและ
ในชี วิต เห็ นได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment: PISA) ซึ่ งเป็ นโครงการประเมินผลการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organizational for Economic CoOperation and Development: OECD) จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550:
37-38) ซึ่ งทําการสํารวจตัวอย่างนักเรี ยนที่มีอายุ 15 ปี จํานวน 5,433 คนทัว่ ประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
PISA พบว่า 3 ใน 4 ของนักเรี ยนอายุ 15 ปี ของไทยมีความสามารถเพียงการอ่านภาษาไทยได้รู้
ความหมายตามตัวอักษร แต่ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ งกว่านั้น หรื อไม่อาจตีความ วิเคราะห์
หรื อประเมินข้อความนั้นได้ เช่นเดียวกับผลการสํารวจในปี 2549 ด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่ งมีผลไม่แตกต่าง
จากผลการสํารวจในปี 2543 ที่ผ่านมาแล้วถึง 6 ปี จึงนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีอ่ าจเป็ นไปได้ว่า เด็กจะไม่
สามารถอ่านเพื่อการศึกษาเล่าเรี ยนและดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
เมื่อพิจารณาความสามารถทางวิชาการของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา ผลที่ได้จากการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติในปี 2550 พบว่า นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
โดยเฉลี่ ย ทั่ว ประเทศมี ค วามรู ้ ไ ม่ เ พีย งพอที ่จะผ่า นการสอบในวิช าหลัก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง วิช า
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ หรื อแม้แ ต่ วิ ช าภาษาไทยซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานสํ า คัญ ใน
ชี วิ ต ประจํ าวัน การเข้า สู่ อ าชี พ และการสื ่ อ สารทํ าความเข้า ใจ ท่ า มกลางกระแสโลกาภิ ว ตั น์
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 38) หากคุ ณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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ประสบปั ญหาเช่ นนี้ ก็เป็ นที่น่าเป็ นห่ วงถึ งคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นัน่ คือการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ยอ่ มได้รับผลกระทบตามมาหากนักศึกษาที่เข้าสู่ ระบบการศึกษาในระดับนี้ ไม่มีพ้ืน
ความรู ้เดิมอย่างเพียงพอ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: 41-42)
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น จึงเป็ นบทบาทหน้าที่สําคัญของหน่ วยงานที่กาํ หนดนโยบาย
การศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยมี
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที ่สู ง ขึ้ น มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรซึ่ ง กํา หนดปรั ช ญาของมหาวิท ยาลั ยในการเป็ น
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (creative university) ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็ นคณะวิชาหลักในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงได้กาํ หนดปณิ ธานในการ
ดําเนินงานคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศในวิชาชีพระดับสากล เป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาบุคลากร
การวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วติ (คณะศึกษาศาสตร์ , 2554: 1) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ในช่ วงพ.ศ. 2551-2556 ที่ได้กาํ หนดแนวทางการยกระดับอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิ ตและพัฒนา
บุ ค ลากรที ่มี คุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตัว สํ า หรั บ งานที ่เ กิ ด ขึ้ นตลอดชี วิ ต และเพื่ อ เพิ่ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน(สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550: 3)
จากประสบการณ์ ในการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ การวิจยั ทาง
การศึกษา วิจยั ภาคสนาม วิจยั สําหรับภาษาอังกฤษ การวิจยั ทางดนตรี และระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสู งแก่
นักศึกษาระดับต่างๆ มาเป็ นเวลานานนับ 10 ปี พบว่า ปั ญหาที่สําคัญประการหนึ่ งของผูเ้ รี ยนรายวิชา
วิจยั คือ ปั ญหาในการเขียนรายงานการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาสาระในบท
ต่ า งๆ ของรายงานการวิ จ ั ย ทั้ง ในส่ ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ความเป็ นมาและความสํา คั ญของปั ญ หา
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และการอภิปรายผลการวิจยั (ฉวีวรรณ บุญคุ ม้ , 2550: 3,
วรรณวีร์ บุญคุม้ , 2553: 4) ผูว้ จิ ยั ในฐานะบุคลการของคณะศึกษาศาสตร์ และรับผิดชอบการเรี ยนการ
สอนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 ซึ่ งข้อสังเกตจากการตรวจผลงานของนักศึกษาและจากการสอบถามผูเ้ รี ยนเมื่อการ
เรี ยนการสอนผ่านไปแล้ว 5 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีปัญหาในเรื่ องการคิดและเขียนเนื้ อหาในส่ วน
ต่างๆ ของรายงานการวิจยั ตั้งแต่การเริ่ มต้นทําวิจยั ดังนี้ 1) ปั ญหาในการคิดชื่อปั ญหาวิจยั การคิดชื่ อ
เรื่ องการวิจยั ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์การตั้งชื่ อเรื่ อง 2) การนําเสนอความเป็ นมาและความสําคัญของ
ปั ญหา 3) การนําเสนอเนื้อหาในการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับปั ญหาที่
พบจากผูเ้ รี ยนวิชาวิจยั กลุ่มอื่นๆ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผวู้ ิจยั ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนจะต้องหาเทคนิ ควิธี
ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาในการเรี ยนของนักศึกษา
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การคิดเชิ งสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็ นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทักษะและการ
จินตนาการ (Crowther, 1998: 273) ซึ่ งกิลฟอร์ ด (Guilford, 1967: 279-282) ระบุว่าการคิดเชิ ง
สร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ โดยมีส่ิ งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ จน
ทําให้เกิ ดความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 1) ความคิดริ เริ่ ม
(originality of thinking) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความคิดแปลกใหม่ซ่ ึ งแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา เกิด
จากการนําความรู ้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่เป็ นลักษณะที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก
โดยต้องอาศัยความกล้าคิด กล้าลองเพือ่ ทดสอบความคิดของตนเอง 2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency
of thinking) เป็ นปริ มาณความคิดที่ไม่ซ้ าํ กันในเรื่ องเดียวกัน ประกอบไปด้วยความคิดคล่องแคล่ว
ทางด้านถ้อยคํา ด้านการโยงความสัม พันธ์ การแสดงออก และการคิดอย่า งคล่ องแคล่ วในเวลาที่
กําหนด 3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility of thinking) เป็ นความสามารถในการคิดหาคําตอบได้หลาย
ประเภทหลายทิ ศทาง ประกอบไปด้วยความคิดที่เกิ ดขึ้นเองทันที และความคิ ดดัดแปลง และ 4)
ความคิดละเอียดลออ (elaboration of thinking) เป็ นความสามารถในการคิดในรายละเอียดอย่างเป็ น
ขั้นตอน สามารถอธิ บายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนหรื อเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ข้ ึน ซึ่ งต่อมาแนวคิดใน
เรื่ องนี้ ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการคิดและสื่ อความหมายออกมาในรู ปของการ
ปฏิ บตั ิ เช่ น กําหนดองค์ประกอบเป็ นความสามารถในการคิ ดริ เริ่ ม (originality) คิ ดสร้ างสรรค์
(creativity) และการปฏิบตั ิได้ (practicality) (Dunbar, 2000: 1-3)
การเขียน (writing) หมายถึง การเรี ยบเรี ยงความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (สุ จริ ต เพียรชอบ, 2531: 4) การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ (creative writing) จึงหมายถึง การเรี ยบเรี ยงความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากความคิด
และจินตนาการของตนเองโดยที่มิได้ลอกเลียนแบบมาจากผูอ้ ื่น การคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์เป็ น
ทักษะที่มีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือเมื่อมนุษย์เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จะสื่ อสารออกมาใน
ลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ จากนิยามของการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ดงั กล่าวข้างต้น
นั้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
เพราะจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรายวิชานี้คือผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการทําวิจยั ได้จริ ง
ซึ่ งหมายถึ งผูว้ ิจยั จะต้องมี ความสามารถในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจยั อย่างครบถ้วน และ
ทักษะที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะช่ วยให้นักศึกษาประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรายวิชานี้ ก็คือ การคิดเชิ ง
สร้างสรรค์และสื่ อความหมายออกมาโดยการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เพราะลักษณะของการทําวิจยั นั้น
เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั จะต้องได้องค์ความรู้ใหม่ นัน่ หมายถึงผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความสามารถในการ
คิ ดโดยอาศัยความรู้ ความคิดของตนเองผ่านกระบวนการวิจยั เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ หลังจากนั้นจึ ง
สื่ อสารออกมาในรู ปของการเขียนที่จะต้องเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั เชื่ อว่าการนําแบบฝึ ก
ทักษะในการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์เพื่อนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น จะเป็ นอีกหนทางหนึ่ ง
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ที่จะช่วยแก้ปัญหาในการเรี ยนรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพือ่ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยนโดย
ใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชา
การวิจยั ในชั้นเรี ยนคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมมติฐานการวิจัย

จากผลการวิจยั ที่พบว่า การใช้แบบฝึ กทักษะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนสู ง
กว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ใช้แบบฝึ กทักษะ (หทัยทิพย์ ชมพูพ้นื , 2552: บทคัดย่อ; ชาติชาย ทนะขว้าง 2551:
บทคัดย่อ; ฯลฯ) และจาก แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างกว้างไกล
อันจะนําไปสู่ การคิดค้นสิ่ งแปลกใหม่ (Guildford, 1967: 6) ผูว้ จิ ยั จึงตั้งสมมติฐานในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนสู งกว่าความสามารถของนักศึกษาก่อนเรี ยน
2. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะการ
คิดและเขียนเชิงอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนในระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่ 4
ที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกับผูว้ จิ ยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 รวม 2 ห้องเรี ยน จํานวน
66 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่ 4 ที่เรี ยน
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกับผูว้ จิ ยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวม 31 คน
ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling)
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2. ตัวแปรในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 2) ความ
คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
3. เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื้อหาที่นาํ มาใช้ในการศึกษาเป็ นเนื้อหาในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ตามหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 ในแผนบริ หารการสอนบทที่
3 บทที่ 4 และบทที่ 10 รวม 3 บทดังนี้ 1) แผนบริ หารการสอนบทที่ 3 เรื่ องการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) แผนบริ หารการสอนบทที่ 4 เรื่ องความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา และ
3) แผนบริ หารการสอนบทที่ 10 เรื่ องการเขียนรายงานการวิจยั ในส่ วนของการอภิปรายผลการวิจยั
4. ระยะเวลาในการทดลอง
ผูว้ ิจยั ทําการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554
เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ รวม 12 คาบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ ด (Guildford,
1967: 145-151) มาใช้ในการศึกษา โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิสระ

การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิด
และเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั
ในชั้นเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

1. ความสามารถในการคิดและเขียนเชิง
สร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. ความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิด
และเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ

1. ความสามารถในการคิ ดและเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์ หมายถึ ง คะแนนที ่ไ ด้จากการวัด
ความสามารถในการคิดริ เริ่ ม คิดหาคําตอบที่หลากหลาย เป็ นสิ่ งใหม่ที่มีความเหมาะสม และสื่ อสาร
ออกมาโดยการเขียนสิ่ งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา ภายหลังจากใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ค่าคะแนนที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ นที่ มี ต่อแบบฝึ กทั กษะการคิ ดและเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา โดยใช้ขอ้ คําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และด้านการใช้ประโยชน์
ด้านเนื้ อหา หมายถึง การที่เนื้อหาในแบบฝึ กมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสม ต่อเนื่อง ในแต่ละชุดฝึ ก
ด้านการใช้ภาษา หมายถึง การที่แบบฝึ กมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง เหมาะกับกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง การที่แบบฝึ กมีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ ฝึ กคิดอย่างอิสระ มีความชัดเจนในการอธิ บายและยกตัวอย่างประกอบการ
ฝึ กมีระยะเวลาในการฝึ กทักษะที่เหมาะสม และมีการวัดผลจากการฝึ กทักษะที่เหมาะสม
ด้านการใช้ประโยชน์ หมายถึง การที่แบบฝึ กมีความน่ าสนใจขึ้น ส่ งเสริ มการคิดและ
เขียนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู ้ที่ได้จากการฝึ กไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในการทําวิจยั
3. ทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการคิด
เชิงสร้างสรรค์และสื่ อสารออกมาโดยการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. แบบฝึ กทักษะ หมายถึง ชุดฝึ กความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ประกอบไปด้วยเนื้ อหาใน 3 หน่วยการเรี ยนคือ 1) ความ
เป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ 3) การเขียน
รายงานการวิจยั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายผลการวิจยั
5. การคิดเชิ งสร้ างสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดริ เริ่ ม การ
จินตนาการ การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ จนทําให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ ประกอบไปด้วยความคิดริ เริ่ มจากความคิดที่มีอยูเ่ ดิม (original thinking) ความคิดที่มีอยูห่ ลาย
ลักษณะ และนํา มาประยุกต์ ดัดแปลง (fluency and flexibility) ได้อย่างเหมาะสม (elaboration
thinking)
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6. การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถที ่เกี ่ย วข้ องกับการนํ าความคิ ดเชิ ง
สร้างสรรค์สื่อความหมายออกมาในรู ปของการเขียนได้อย่างเหมาะสม
7. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 จํานวน 2 ห้องเรี ยน
ที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกับผูว้ จิ ยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

1. ได้แบบฝึ กทักษะในการการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนที่มีคุณภาพ
2. ได้ทราบผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. ได้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้การเรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน หรื อรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การทําวิจยั ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บริ บทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

บริบทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทของคณะศึกษาศาสตร์ โดยย่อเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ นมาของคณะและหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ดังนี้

1. ประวัติความเป็ นมาของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 นับเป็ นคณะที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ปั จจุบนั
มีหน่วยงาน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชา 6 ภาควิชาและโรงเรี ยน
สาธิ ต จัดการเรี ยนการสอนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับปริ ญญา ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ นระดับปริ ญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต) นอกจากการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ ยงั ทําการวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (คณะศึกษาศาสตร์ , 2554: 41)
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2. ความเป็ นมาของการเปิ ดสอนหลักสู ตร
ความเป็ นมาของการเปิ ดสอนหลักสู ตรคณะศึกษาศาสตร์ โดยสรุ ปมีดงั นี้ (คณะ
ศึกษาศาสตร์, 2554: 1) ดําเนินการเปิ ดสอนนักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 โดยมี
ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุล อธิ การบดีของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นเป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
คณบดีคนแรกของคณะ มีนกั ศึกษารุ่ นแรกจํานวน 31 คน มีวชิ าเอก วิชาโทให้เลือกเรี ยน 4 สาขาวิชา
คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
พ.ศ. 2515 สภามหาวิท ยาลัย ได้มี ม ติ ใ ห้ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ รั บ นัก ศึ ก ษาประเภท
บุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) ขึ้นอีกประเภทหนึ่ ง ซึ่ งได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะมีจาํ นวน
ผูส้ มัครเข้าศึกษามากกว่า 2,000 คน แต่คณะรับได้เพียง 400 คนเท่านั้น ต่อมาโครงการนี้ได้หยุดชะงัก
ไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการทบทวนนโยบายและเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณา
กําหนดนโยบายใหม่ ซึ่งนโยบายส่ วนหนึ่งนั้นเห็นควรให้หยุดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ต่อมาพ.ศ. 2517 คณะได้ขยายการศึกษาขึ้นอีก 2 ระดับคือระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่อง และระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5-7
ในขณะนั้น) กําหนดให้เป็ นโรงเรี ยนสาธิ ต ต่อมาได้มีการทบทวนนโยบายใหม่โรงเรี ยนสาธิ ตจึง
เปลี่ยนไปจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
พ.ศ. 2524 คณะได้เปิ ดสอนระดับปริ ญญาโท สาชาวิชาการบริ หารการศึกษาขึ้นอีก
สาขาหนึ่ ง และในพ.ศ. 2528 ได้เปิ ดรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโทเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาได้แก่
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ ในปี
การศึกษา 2535 ได้เปิ ดรับสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพิม่ อีกหนึ่งสาขา
พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรและเปิ ดหลักสู ตรใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเริ่ มดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และได้รับอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยในการเปิ ดสอน 8 หลักสู ตรประกอบไปด้วยหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
จํานวน 5 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี จํานวน 2 สาขาวิชาคือเทคโนโลยีการศึกษา และการศึกษาตลอด
ชีวติ
พ.ศ. 2548 มีการเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่คือหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 พ.ศ. 2552 มี
การเปิ ดสอนหลักสู ตรใหม่คือหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552
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2. โครงสร้ างหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
โครงสร้ างหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี กําหนดจํานวนหน่วยกิ ตไว้ประมาณ
134-136 หน่ ว ตกิ ต ประกอบด้ว ยหมวดวิ ช า ศึ ก ษาทั่ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ และหมวดวิ ช าเลื อ ก
โครงสร้ างหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต 5 ปี กําหนดจํานวนหน่ วยกิ ตไว้ประมาณ 174 หน่ วยกิ ต
ประกอบด้วยหมวดวิชา ศึ กษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก โดยหมวดวิชาเลื อก
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และกลุ่มภาษา หมวด
วิชาเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาชีพครู และวิชาเอกซึ่ งแบ่งออกเป็ นวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
3. รายละเอียดของรายวิชาวิชาการวิจัยในชั้ นเรียน
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน (464350: Classroom Research) เป็ นรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะวิชาชีพครู ประเภทวิชาชีพครู บงั คับของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ งนักศึกษาหลายสาขาวิชา เช่น
สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ทั้งในหลักสู ตร 5 ปี และ 4 ปี จะต้องเรี ยน รายวิชานี้กาํ หนดจํานวน
หน่วยกิตในการศึกษา 2 หน่วยกิต เวลาเรี ยน 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยไม่กาํ หนดรายวิชาที่นกั ศึกษาต้อง
เรี ยนมาก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา และแนวทางการพัฒนา
การเรี ยนรู้ของนักศึกษา มีดงั นี้ (วรรณวีร์ บุญคุม้ , 2554: ช-ถ)
3.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการออกแบบการวิจยั เพื่อเขียน
โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
3) นักศึกษาสามารถทําการวิจยั ในชั้นเรี ยนในประเด็นปัญหาที่ตนสนใจและนําเสนอ
ผลการวิจยั ได้
3.2 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกําหนดคําอธิ บายรายวิชาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา “แนวคิด
และหลักการ รู ปแบบของการวิจยั ในชั้นเรี ยน อันได้แก่ การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการวิจยั ในชั้น
เรี ยน และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยน”
3.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดงั นี้
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3.3.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนาได้แก่ 1) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีความอดทน และซื่อสัตย์ 2) มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.3.2 ความรู ้
ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับคือ 1) ความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาตามขอบข่ายเนื้อหา
ของรายวิชาที่เรี ยน 2) สามารถเสนอโครงการวิจยั วิจยั ในประเด็นปั ญหาที่ตนเองสนใจได้ และ3)
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
3.3.3 ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนาได้แก่ 1) การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาวิจยั
วิเคราะห์ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ใช้ ตลอดจนการออกแบบการวิจยั 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง และ 3) การพิจารณาเลือกนําเสนอข้อมูล และเสนอประเด็นในการ
เขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง
3.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนาได้แก่
1) ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน 2) ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนาได้แก่ 1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) ทักษะในการเขียน สรุ ปความ และการแปลความหมายข้อมูลเป็ นความเรี ยง 3) ทักษะในการพูด
การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยนโดยเลือกสื่ อได้อย่างเหมาะสม
จากแนวทางการพัฒนานักศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีทกั ษะและความรู้ซ่ ึ งจําเป็ น
จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาในการเรี ยนการสอน ทั้งในเรื่ องความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาและ
ทักษะทางปั ญญา อันได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา และความสามารถในการ
เขียนรายงาน ในการศึกษาผูว้ ิจยั จึงกําหนดทีจ่ ะพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การคิดอย่างสร้างสรรค์และสื่ อสารออกมาโดยการเขียนอย่างสร้างสรรค์
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ดังนี้

ในส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ เสนอความหมาย แนวคิด และองค์ประกอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์

1. ความหมาย
ความคิ ดสร้ า งสรรค์ (creative thinking) เป็ นความสามารถทางสมองของมนุ ษย์ที่
สามารถคิ ด ค้น และผลิ ต สิ่ ง แปลกใหม่ ที ่มี คุ ณ ค่ า นัก จิ ต วิท ยาและนัก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ใ ห้
ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
ออสบอร์ น (Osborn, 1963: 348-369) กล่าวว่าความคิดเชิ งสร้างสรรค์เป็ นจินตนาการ
ประยุกต์ (applied imagination) ซึ่ งเป็ นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพือ่ แก้ปัญหายุง่ ยากที่มนุษย์กาํ ลัง
เผชิ ญอยู่ ซึ่ งความคิดจิ นตนาการเป็ นลักษณะที่สําคัญของความคิดเชิ งสร้ างสรรค์ซ่ ึ งจะนําไปสู่ การ
ประดิ ษฐ์คิดค้น และการผลิ ตสิ่ งแปลกใหม่ แต่ผลผลิ ตที่สร้างสรรค์ไม่สามารถเกิ ดขึ้นจากความคิด
จินตนาการเพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้น ความคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นความคิดจินตนาการที่ควบคู่ไปกับ
ความอุตสาหะจึงจะทําให้งานสร้างสรรค์ข้ ึนได้
วอลลาซและโคแกน (Wallach and Kogan, 1965: 34) กล่าว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์คือ
ความสามารถในการคิดต่อเนื่องทีส่ ัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ เรี ยกว่า ความคิดโยงสัมพันธ์ คือเมื่อระลึกถึง
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้ว สิ่ งนั้นจะช่วยเชื่อมให้ระลึกถึงสิ่ งอื่นๆ ที่สัมพันธ์กนั ต่อไปได้เรื่ อย ๆ ยิง่ คิดเชื่อมโยง
ได้มากเพียงใด ก็ยงิ่ บ่งชี้ถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้มากเพียงนั้น
กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967: 6) กล่าวว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์เป็ นลักษณะความคิด
อเนกนัย (divergent thinking) ที่ส ามารถคิดได้หลายทาง หลายแง่ หลายมุ ม คิดได้กว้างไกล ซึ่ ง
ลักษณะความคิดเช่นนี้จะนําไปสู่ การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิดค้นพบแนวทางในการ
แก้ปัญหาอีกมากมาย
สมศั กดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธน์ (2537: 2) กล่ า วว่า ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์เ ป็ นเรื ่ อ งที ่
สลับซับซ้อนยากแก่การให้คาํ จํากัดความ ถ้าพิจารณาความคิดเชิ งสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน ผลงานนั้น
ต้อ งเป็ นงานที แ่ ปลกใหม่ แ ละมี คุ ณ ค่ า ถ้า พิ จ ารณาความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นเชิ ง กระบวนการ
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์คือการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งของหรื อความคิดที่มีความแตกต่างกันมาก
เข้าด้วยกัน ถ้าพิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบุคล บุคคลนั้นต้องเป็ นคนที่มีความแปลกเป็ นตัว
ของตัวเอง เป็ นผูท้ ี่มีความคิดคล่อง มีความคิดยืดหยุน่ และสามารถให้รายละเอียดในความคิดนั้นๆ ได้
อารี พันธ์มณี (2540: 6) กล่าวว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางสมองที่คิด
ลักษณะอเนกนัย อันนําไปสู่ การคิดค้นพบสิ่ งแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุ งแต่งจากความคิด
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เดิมผสมผสานกันให้เกิ ดสิ่ งแปลกใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่ งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด
ทฤษฎีหลักการได้สาํ เร็ จ
ศรี สุรางค์ ทีนะกุล และคณะ (2542: 13) ระบุวา่ ความคิดเชิ งสร้างสรรค์เป็ นความสามารถ
ที ่มี อ ยู่ใ นตั วบุ ค คล เป็ นลั กษณะความคิ ดแปลกใหม่ ไม่ ล อกเลี ย นแบบ ซึ่ ง อาจเกิ ด จากความคิ ด
ปรับปรุ งจากความคิดเดิมให้เป็ นความคิดที่แปลกใหม่ เป็ นงานที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545: 2) กล่าวว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึงการขยาย
ขอบเขตความคิดออกไปจากความคิดเดิมที่มีอยูส่ ู่ ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพือ่ หาคําตอบที่ดี
ที่สุดให้กบั ปั ญหาที่เกิดขึ้น
ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ (2546: 7) กล่าวว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรี ยกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่ งทําให้เกิ ดความคิดแปลก
ใหม่ แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ รวมตัวเกิดการ
เรี ยนรู้ เกิ ดความคิดเชิ งจินตนาการ เป็ นลักษณะของความคิดอันจะนําไปสู่ การประดิ ษฐ์คิดค้นสิ่ ง
แปลกใหม่ หรื อเพื่อการแก้ปัญหา ซึ่ งต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ท้ งั หมดที่
ผ่านมา
จากความหมายและความคิดต่าง ๆ ข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่สามารถคิดได้อย่างกว้างไกล หลายแง่มุม และนําไปสู่ การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ท่ีมีคุณค่า เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. กระบวนการคิดอย่ างสร้ างสรรค์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ทาํ การศึกษาและได้กาํ หนดกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ไว้โดยสรุ ป ดังนี้
2.1 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอร์ แรนซ์
ทอร์ แรนซ์ นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั (Torrance, 1972: 114-143) เป็ นผูศ้ ึกษาค้นคว้า
ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยพัฒนาแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญามาใช้ในการวิจยั ใน
เรื่ องของความคิดสร้างสรรค์ และให้นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นกระบวนการของความรู ้สึกไว
ต่อปั ญหาหรื อสิ่ งที่บกพร่ องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดตั้งเป็ นสมมติฐานซึ่ งสามารถจําแนก
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็ น 5` ขั้นดังนี้
1) การค้นหาข้อเท็จจริ ง (fact-finding) เริ่ มจากความรู ้สึกกังวลใจ มีความสับสน
วุน่ วาย แต่ไม่สามารถบอกได้วา่ เป็ นอะไร
2) การค้นพบปั ญหา (problem-finding) เมื่อใช้ความคิดพิจารณาจนเกิดความเข้าใจ
จนพบปั ญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด
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3) การค้นพบแนวคิด (idea-finding) คิดและตั้งสมมติฐานตลอดจนเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆเพื่อทําการทดสอบแนวคิด
4) การค้นพบคําตอบ (solution-finding) หลังจากทดสอบแนวคิดก็จะได้คาํ ตอบ
5) การยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (acceptance-finding) เป็ นการยอมรับข้อ
ค้นพบที่เป็ นคําตอบและพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่ งที่คน้ พบจะนําไปสู่ การเกิดแนวคิดและเกิดการ
ค้นพบใหม่ท่ีเรี ยกว่า “new challenges”
ซึ่ งต่อมาแนวคิดของทอแรนซ์ นี้ได้มีการนํามาศึกษาในกลุ่มนักเรี ยน และพบ
กระบวนการของการคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้ (Torrance, 1973: 91-95)
1) ความคิดคล่อง เป็ นความสามารถในการคิดหาคําตอบได้อย่างหลากหลาย
เพื่อตอบคําถามปลายเปิ ดและคําถามอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นความคิดทางภาษาหรื อท่าทาง
2) ความคิดยืดหยุน่ เป็ นความสามารถในการคิดหาคําตอบได้อย่างหลากหลาย
คิดได้หลายแง่มุม และสามารถผสมผสานความรู ้และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้าน
3) ความคิดริ เริ่ ม เป็ นความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิม เป็ น
ความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น เป็ นการรวมกันของความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั มาก่อนทั้งในด้าน
ความคิดหรื อการกระทํา
2.2 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ ออสบอร์ น
ออสบอร์ น (Osborn, 1963) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่คิดวิธีการระดมพลังสมอง ได้เสนอรู ปแบบ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ข้นั 7 ตอนดังนี้
1) ขั้นชี้ประเด็นปัญหา (orientation)
2) ขั้นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง (preparation)
3) ขั้นจําแนกแยกแยะรายการที่เกี่ยวกับปั ญหา (analysis)
4) ขั้นการสะสมรู ปแบบการคิด (ideating)
5) ขั้นครุ่ นคิดไปสู่ การรู ้แจ้ง (incubation)
6) ขั้นการสังเคราะห์สิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน (synthesis)
7) ขั้นการตัดสิ นผลของการคิด (evaluation)
นอกจากนี้ ออสบอร์นได้เสนอแนะว่าในขั้นตอนที่ 4 สามารถใช้วธิ ี การระดมพลัง
สมองเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กปฏิบตั ิได้
2.3 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของพาร์ เนสและคณะ
พาร์ เสค (Plsek, 1996) ได้วางแผนการแก้ปัญหา6 ขั้นตอน หรื อที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ น
รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (The Creative Problem Solving: CPS model) ดังนี้
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1) ขั้นตอนการพบวัตถุประสงค์ (objective finding)
2) ขั้นการค้นพบความจริ ง (fact finding)
3) ขั้นการค้นพบปัญหา (problem finding)
4) ขั้นการค้นพบความคิด (idea finding)
5) ขั้นการค้นพบวิธีการแก้ปัญหา (solution finding)
6) ขั้นการยอมรับผลจากการค้นพบ (acceptance finding)
ในขั้น 3 และขั้น 4 เป็ นขั้นที่ตอ้ งการความคิดสร้างสรรค์และความคิดที่แปลกใหม่
ในขณะที่ข้นั ที่ 1, 2, 5 และ6 เป็ นขันที่ตอ้ งการทักษะพื้นฐานและการคิดเชิงวิเคราะห์
2.4 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ ด
กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967: 145-151 ได้อธิ บายความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ น
ความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรื อเรี ยกว่าลักษณะความคิดอเนกนัยหรื อการ
คิดแบบกระจาย (divergent thinking) ซึ่ งประกอบไปด้วย
1) ความคิดริ เริ่ ม (originality)
2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)
3) ความคิดยืดหยุน่ หรื อความยืดหยุน่ ในการคิด (flexibility)
4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration)
ความคิดริ เริ่ ม (originality thinking) หมายถึงลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่าง
จากความคิดธรรมดาหรื อความคิดง่ายๆ ความคิดริ เริ่ มหรื อที่เรี ยกว่า wild idea เป็ นความคิดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริ เริ่ มนี้เกิดจากการนําความรู ้เดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ให้
เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึน เช่น การคิดประดิษฐ์เครื่ องบินได้สาํ เร็ จก็ได้แนวคิดจากการทําเครื่ องร่ อน เป็ นต้น
ความคิดริ เริ่ มจึงเป็ นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก เป็ นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิด
เดิมและอาจไม่เคยมีใครนึกหรื อคิดถึงมาก่อน ความคิดริ เริ่ มจําเป็ นต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้า
ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริ เริ่ มจําเป็ นต้องอาศัยความคิดจินตนาการและคิด
ฝันจากจินตนาการหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นความคิดจินตนาการประยุกต์
ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)หมายถึง ความสามารถในการหาคําตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมีคาํ ตอบในปริ มาณมาก ไม่ซ้ าํ กันในเรื่ องเดียวกัน ในเวลาอันจํากัด
ความคิดยืดหยุน่ (flexibility thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบ
ได้หลายประเภท หลายทิศทาง ดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ความคิดละเอียดลออ (elaboration thinking) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิด
เป็ นขั้นตอน อธิ บายหรื อขยายความคิดเดิมให้ชดั เจนและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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2.5 ทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการในการ
คิดหรื อมีองค์ประกอบของการคิดที่สาํ คัญ 4 ลักษณะคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่
ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ
3. ขั้นตอนของการคิดเชิ งสร้ างสรรค์
ขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์ (creativity process) ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันมา เช่น ตาม
แนวคิดของวอลลาซ (Wallach and Kogan, 1965: 34-35) มีข้นั ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ขั้นเตรี ยมตัว (preparation) เป็ นขั้นของการเตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ความรู้
ทักษะ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสามารถเชื่อมโยงความคิดหรื อสิ่ งของที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ซึ่ง
เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์
2) ขั้นฟักตัว (incubation) เป็ นขั้นของการลืมเรื่ องที่ตอ้ งการคิดให้หมด บางครั้งต้อง
อาศัยระยะเวลาในการฟักตัวเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
3) ขั้นการรู ้แจ้ง (illumination) เป็ นขั้นที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลลืมเรื่ องที่ตอ้ งการคิดหา
คําตอบ จากนั้นจะเกิดการหยัง่ เห็นเกิดขึ้นมาในสมอง คําตอบที่ตอ้ งการก็จะแจ่มชัดขึ้นมาในความคิด
4) ขั้นการตรวจสอบ (verification) เป็ นขั้นสุ ดท้ายคือหลังจากนึกได้ก็จะทบทวน
ตรวจสอบผลงานจนเป็ นที่น่าพอใจ
ทอแรนซ์ (Torrance, 1973 อ้างถึงในกรมวิชาการ, 2545: 50-51) ได้กาํ หนดขั้นตอนของ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1) ขั้นเริ่ มคิด คือขั้นของการพยายามรวบรวมข้อเท็จจริ ง เรื่ องราว และแนวคิดต่างๆ ที่
มี อยู่เข้าด้ว ยกัน เพื อ่ หาความกระจ่า งในปั ญหา ซึ่ ง ยัง ไม่ท ราบว่า ผลที ่จะเกิ ดขึ้ นนั้นจะเป็ นไปใน
รู ปแบบใด หรื ออาจต้องใช้เวลานาน หรื อบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั
2) ขั้นครุ่ นคิด คือขั้นที่ผคู ้ ิดต้องพยายามใช้ความคิดอย่างมาก แต่บางครั้งความคิดนี้
อาจหยุดชะงักไปเฉยๆ เป็ นเวลานาน หรื อบางครั้งก็เกิดขึ้นใหม่อีก
3) ขั้นเกิดความคิด คือ ขั้นที่ผคู ้ ิดจะมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดใหม่ที่ซ้ าํ กับ
ความคิดเก่าๆ ซึ่งมีผคู ้ ิดมาแล้ว การมองเห็นความสัมพันธ์ในแนวใหม่น้ ี จะเกิดขึ้นในทันทีทนั ใด โดย
ที่ผคู ้ ิดไม่คาดฝันมาก่อน
4) ขั้นปรับปรุ ง คือขั้นของการขัดเกลาความคิดที่มีอยูใ่ ห้หมดจด เพือ่ ให้ผอู้ ่านเข้าใจได้
ง่าย หรื อเป็ นการต่อเติมความคิดที่เกิดขึ้นใหม่น้ นั ให้รัดกุมและวิวฒั นาการก้าวหน้าต่อไป ในบางกรณี
อาจมีการทดลองเพื่อประเมินการแก้ปัญหาสําหรับการเลือกความคิดที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่ งความคิด
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เหล่านี้ก่อให้เกิดการประดิษฐ์ผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ นวนิยาย บทเพลง จิตรกรรมและการ
ออกแบบอื่นๆ เป็ นต้น
4. แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคิดเชิงสร้ างสรรค์
นอกจากแนวการคิดเชิงสร้างสรรค์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว นักวิชาการยังได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการการคิดไว้ได้แก่ การคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
4.1 ความหมายของการคิดเชิ งกลยุทธ์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549: 4, 25) ระบุวา่ การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
ความสามารถในการหาวิธีการหรื อทางเลือกที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความ
ไม่แน่นอน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้
4.2 ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดเชิงกลยุทธ์น้ นั มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ
ความคิ ด หรื อเป็ น “ชุ ดความคิ ด” คื อคิ ดตั้ง แต่ เริ่ ม ต้นจนบรรลุ เป้ าหมายไว้ล่ วงหน้า ก่ อนลงมื อ
ดําเนิ นการ จากสถานะปั จจุบนั จนบรรลุเป้ าหมายหรื อสถานะทีพ่ ึงประสงค์ในอนาคต เริ่ มจากการมี
ป้ าหมายที่ตอ้ งการทําให้สาํ เร็ จ จากนั้นจึงหาวิธีการดําเนินการไปสู่ เป้ หมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ทิศทางและวิธีปฏิ บตั ิ การต่างๆ ที่น่าจะนําไปสู่ เป้ าหมายได้มากที่สุด มี การวิเคราะห์ และประเมิ น
สถานะ ก่อนที่จะเลือกวิธีการดําเนินการใดๆ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะทั้งของตนเอง
และสภาพแวดล้อม เพื่อดูวา่ ตนเองมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้ าหมายได้หรื อไม่ มีจุดแข็งใดที่เป็ น
โอกาสให้ประสบผลสําเร็ จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็ นเหตุให้ประสบความล้มเหลว นอกจากนี้
ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโอกาสที่และอุปสรรคที่จะ
ทําให้ไปถึงเป้ าหมาย
4.3 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อม
หาทางเลือก กลยุทธ์ (ทดสอบ ประเมิน) วางแผน ดําเนิ นการ ประเมินผล (บรรลุหรื อ ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย) วิเคราะห์ ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง
นอกจากนี้ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549: 24, 41) ยังกล่าวว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ใน
ชี วิตประจํา วันเกี ่ยวข้ องกับกระบวนการคิ ดในการแก้ปั ญหา (problem solving) การตัดสิ นใจ
(decision making) และการวางแผน (planning) คนที่จะคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดีจะสามารถหาทางเลือกที่ดี
ที่สุดมาใช้ และบรรลุ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้มากกว่าคนที่ไม่มีความสามารถในการคิดเชิ งกล
ยุทธ์ เพราะจะสามารถตัดสิ นใจเลือกทางที่เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ ที่คาดว่าจะเผชิ ญในอนาคต และ
การตัดสิ นใจเมื่อเผชิ ญเหตุ การณ์ เฉพาะหน้า การใช้ประโยชน์จากเวลา สถานที่ และสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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การคิดเชิงกลยุทธ์เป็ นการคิดทีม่ ีศิลปะในการต่อสู้มากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาดารคิด
ทั้งหมด และเป็ นการคิดที่ตอ้ ง “ออกแรงคิด” มากกว่าการคิดในลักษณะอื่น ทั้งการคิดเชิ งรุ ก การคิด
เชิงรับ ในการหลบหลักอุปสรรค และการแก้ปัญหา
การคิดเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตัดสิ นใจ การตัดสิ นทางเลือกกล
ยุทธ์ จะให้น้ าํ หนักส่ วนดี (pros) ส่ วนเสี ย (cons) ของทางเลือกที่แตกต่างกันหลายๆ ทางเลือก และ
เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
4.4 ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549: 46) สามารถจัดลําดับได้ดงั นี้
1) กําหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2) วิเคราะห์และประเมินสถานะ
3) หาทางเลือกกลยุทธ์
4) วางแผนปฏิบตั ิการ
5) การวางแผนคู่ขนาน
6) การทดสอบในสถานการณ์จาํ ลอง
7) การลงมือปฏิบตั ิการ
8) การประเมินผล
5. แนวคิดเกีย่ วกับการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
มีผใู ้ ห้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
5.1 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ดุสิต หังเสวก (2543: 17) ระบุว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการเขียนที่มีความ
แปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ แบบใคร เป็ นการเขียนแบบอิสระที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์และจินตนาการที่เกิดจาก
ความคิดแล้วถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาที่เหมาะสมและมีคุณค่า
ถวัลย์ มาศจรัส (2546: 4) กล่าวว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการเขียนที่แสดงให้
เห็นถึ งความคิดเชิ งสร้างสรรค์ของผูเ้ ขียนที่เขียนด้วยสํานวนภาษาที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง
หรื อมี รู ป แบบการเขี ย นที ่มี ค วามแปลกใหม่ มี คุ ณ ค่ า และเป็ นที ่ย อมรั บ ของสาธารณชน
อัจฉรา ชี วพันธ์ (2548: 3) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการ
เขียนซึ่ งมีลกั ษณะของการคิดริ เริ่ ม โดยที่ผเู้ ขียนจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของตนมา
เชื่อมโยงความคิดในการเขียน
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุ ปได้ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการ
เขี ย นซึ่ ง มี ล ัก ษณะของการคิ ดริ เริ่ ม ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นจะต้ องถ่ า ยทอดความรู้ ความคิ ด จิ นตนาการ หรื อ
ประสบการณ์ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลายทางความคิดโดยใช้สาํ นวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
5.2 ความสําคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ถวัลย์ มาศจรัส (2546: 5-6) กล่าวถึงความสําคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อ
ชีวติ บุคคลและสังคมไว้ดงั นี้
1) ความสําคัญต่อชีวติ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดภูมิปัญญาด้านสํานวน
ภาษาใหม่ๆ สําหรับการติดต่อสื่ อสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใช้ภาษาเชิ ง
สร้ างสรรค์ เช่น นักโฆษณา นักเขียน นักเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ โฆษก พิธีกร นักโต้วาที นักแปล
เป็ นต้น และช่วยให้เกิดการสื บสานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
แสดง ซึ่ งเป็ นทั้งสาระและความบันเทิงของชีวติ มนุษย์
2) ความสําคัญต่อบุคคล การพัฒนาสมองซี กขวาในเรื่ องของความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ทําให้เกิดภูมิปัญญา (wisdom) ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาด้านภาษา ภูมิปัญญาด้าน
เหตุผล และภูมิปัญญาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3) ความสํา คัญ ต่อสั ง คม การเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ก่ อ ให้ เกิ ดรู ป แบบใหม่ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารของคนในสังคม และระหว่างสังคมต่อสังคม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมใหม่
ของการติดต่อสื่ อสาร ทั้งยังเป็ นการจุดประกายความคิดใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ้นในสังคมทีม่ าจากความคิด
ความฝันและจินตนาการ ผ่านการนําเสนอในรู ปของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
5.3 การส่ งเสริ มการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546: 225, 316) ได้เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มการเขียน
เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นการจัด การเรี ย นการสอนภาษาไว้คื อ การจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นเขี ย นเชิ ง
สร้างสรรค์ควรเริ่ มต้นตั้งแต่ข้ นั ปูพ้ืนฐานด้วยการให้ผเู ้ รี ยนรู้จกั คํา วลี หรื อกลุ่มคําที่เรี ยกว่า การสร้าง
คําศัพท์ จากนั้นจึงให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ วิธีการเขียนประโยคแบบต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ รู้จกั การเชื่อมคํา การ
เชื ่อ มประโยค การเชื ่อ มข้อ ความ จนเป็ นย่อ หน้า ต่ า งๆ ด้ว ยเทคนิ ค การสอนที ่น่ า สนใจ
โดยมีปัจจัยที่สนับสนุ นการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ เช่น 1) ความรักและความสนใจของผูเ้ รี ยน 2) การ
อ่านและการฟั งมากๆ เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดกว้างขวางและมีขอ้ มูลเพิ่มมากขึ้น 3) การ
เก็บบันทึ กข้อมูล รู ้ จกั จดและบันทึกงานเขียนที่ ดีๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ 4) การสังเกต การจดจํา
สามารถเลือกสาระสํา คัญและนําคํามาเขียนได้อย่างน่าสนใจ 5) การฝึ กการเขียนบ่อย ๆ เพราะจะทํา
ให้เกิดความชํานาญในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา 6) นิสัยรักการท่องเที่ยวเพือ่ หาประสบการณ์ และข้อมูลที่
จะนํามาใช้ในการเขียน และ7) การมีมนุษยสัมพันธ์ เพราะจะทําให้เข้าใจโลก ได้ขอ้ คิด และข้อมูลใน
การเขียนมากขึ้น

20
อัจฉรา ชีวพันธ์ (2548: 9) ได้เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มการสอนเขียนเชิง
สร้างสรรค์ไว้วา่ ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนเชิ งสร้างสรรค์น้ นั ครู เป็ นผูท้ ีมีบทบาทสําคัญอย่าง
ยิง่ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ดังนั้นครู ควรคํานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1) การกําหนดกิจกรรมการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายทีช่ ดั เจน โดย
จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง หลัก สู ต รในระดับ ชั้น ต่ า งๆ ว่ า มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื อ่ อะไร กิ จ กรรมต่ า ง ๆ นั้น เพื่ อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ใดในหลักสู ตร
2) การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ควรได้มีความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ประสบการณ์อ่ืนๆ ด้วย
3) การจัดลํา ดับ ความยากง่ ายของกิ จกรรม ควรมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น
4) การใช้สื่อที่จูงใจผูเ้ รี ยน เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และ
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรักในการเขียน
5) การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึ กคิด
อย่างอิสระ
โดยสรุ ป การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่มีกระบวนการ
และขั้นตอนของการคิด โดยเริ่ มต้นจากการคิดริ เริ่ ม ก่อนทีจ่ ะนําไปสู่ การคิดอย่างละเอียดลออ คิด
อย่างยืดหยุน่ หรื อคิดอย่างคล่องแคล่วตามแนวคิดที่นกั วิชาการได้มีการศึกษาไว้ และสุ ดท้ายนําไปสู่
การคิดย่างสร้างสรรค์ในที่สุด ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาการคิดสร้างสรรค์ จากความสามารถใน
การคิดริ เริ่ ม (originality thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (creativity thinking) ซึ่ งหมายถึงการได้สิ่ง
ใหม่ๆ ขึ้นมานัน่ เอง จากนั้นจึงสื่ อสารออกมาในรู ปของการเขียนสิ่ งใหม่ๆ ที่เกิดจากความรู้ความคิด
จินตนาการ หรื อประสบการณ์ผา่ นการนําเสนอในรู ปของการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ด้วยสํานวนภาษาที่
เหมาะสม ซึ่ งก็คือการเขียนเชิงสร้างสรรค์นนั่ เอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ ม
การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงควรคํานึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน และควรจัดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน สอดคล้ องกับ จุ ดประสงค์และเนื้ อหาสาระของหลั กสู ตร ซึ่ ง หากผูเ้ รี ย นได้รับ การกระตุ ้ น
ส่ งเสริ มอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์ได้ในที่สุด

แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะ

ความสําคัญ หลักการ หลักจิตวิทยา ขั้นตอนในการสร้าง และประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะ
ของผูเ้ รี ยนมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของแบบฝึ ก
มีผใู ้ ห้ความหมายของแบบฝึ กที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
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กูด๊ (Good, 1973: 224) ให้ความหมายของแบบฝึ กว่า หมายถึง งานหรื อการบ้านที่ครู
มอบหมายให้นกั เรี ยนทํา เพื่อทบทวนความรู ้ที่เรี ยนไปแล้ว และเป็ นการฝึ กทักษะการใช้กฎหรื อสู ตร
ต่างๆ ที่เรี ยนไป
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 490) ให้ความหมายของแบบฝึ กว่า เป็ นคู่มือนักเรี ยนที่
นักเรี ยนต้องใช้ควบคู่กบั การเรี ยนการสอน เป็ นส่ วนที่นกั เรี ยนบันทึกสาระสําคัญ แบบฝึ กอาจกําหนด
แยกเป็ นแต่ละหน่วยการเรี ยน เรี ยกว่า “workshop” หรื อกระดาษคําตอบ ซึ่งผูเ้ รี ยนต้องใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ หรื ออาจรวมเป็ นเล่มเรี ยกว่า “workbook”
สมศักดิ์ สิ นธุรเวชญ์ (2534: 106) ระบุวา่ แบบฝึ ก คือการจัดประสบการณ์ การฝึ กหัด
เพื่อให้เกิดความจําจนสามารถปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติ ขั้นตอนในการสอนมักจะเริ่ มต้นด้วยการบอก
หรื อให้ดูเป็ นตัวอย่างแล้วให้ผเู ้ รี ยนทําตาม และฝึ กหัดเรื่ อยๆ ไปจนกระทัง่ จําและทําได้โดยอัตโนมัติ
กรมวิชาการ (2545: 48) ให้ความหมายของแบบฝึ กไว้วา่ แบบฝึ กเป็ นสื่ อใช้ฝึกทักษะ
การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการปฏิบตั ิของนักเรี ยน นิยมใช้ในกลุ่มสาระภาษา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ลักษณะของแบบฝึ กจะประกอบไปด้วยจุดประสงค์ การ
ทบทวนกฎเกณฑ์ การเสนอตัวอย่าง แบบฝึ ก และเฉลยหรื อการอธิ บายเพิ่มเติม
กุลศยา แสงเดช (2545: 5) ให้ความหมายไว้วา่ แบบฝึ ก คือสื่ อการเรี ยนการสอนอย่าง
หนึ่งที่ใช้ฝึกให้กบั ผูเ้ รี ยนหลังจากจบเนื้ อหา เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีทกั ษะ สามารถเข้าใจ
บทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
ฉวีวรรรณ กีรติกร (2545: 9) ให้ความหมายของแบบฝึ กไว้วา่ หมายถึง งานที่ครู
มอบหมายให้นกั เรี ยนทํา เพื่อทบทวนความรู ้ที่เรี ยนไปแล้วและฝึ กทักษะโดยใช้สูตรหรื อกฎต่างๆ ที่
เรี ยนไปแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ สามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
ทักษะของนักเรี ยน
วิลาวัณย์ สุ ภิรักษ์ (2545: 18) ระบุวา่ แบบฝึ ก หมายถึงสื่ อการเรี ยนการสอนที่ครู สร้าง
ขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิดความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยที่กิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิ
ในแบบฝึ กนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่ได้เรี ยนไปแล้ว จะทําให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และมีทกั ษะทักษะมากขึ้น
เพราะมีรูปแบบหรื อลักษณะที่หลากหลาย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่ แบบฝึ ก เป็ นสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอน เพราะให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ และทบทวนความรู้ท่ีได้เรี ยนไปแล้ว เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้หรื อ
เข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ ึน
2. ความสํ าคัญของแบบฝึ ก
แบบฝึ กมีความสําคัญต่อการนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน ดังนี้
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ขจีรัตน์ หงส์ประสงค์ (2534: 13) ระบุวา่ การฝึ กทักษะเป็ นการทบทวนความเข้าใจและ
ฝึ กในเรื่ องที่เรี ยนไปแล้ว ครู ส่วนมากจะใช้แบบฝึ กทักษะที่มีอยูใ่ นหนังสื อแบบเรี ยนให้ผเู้ รี ยนฝึ กหัด
หลังจากเรี ยนไปแล้ว หรื อหนังสื อบางเล่มมีแบบฝึ กเพียงเล็กน้อย จึงเป็ นหน้าที่ของครู โดยตรงที่จะ
สร้างแบบฝึ กทักษะให้เหมาะกับเรื่ องที่สอนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
รุ จี สุ ขเสมอ (2536: 23) กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กว่า แบบฝึ กเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอนอย่างหนึ่ง ซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิดว้ นตนเอง ได้ฝึกทักษะจากเนื้ อหาที่
เรี ยน โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะนํา
วิไลลักษณ์ วณนานนท์ (2538: 4) ระบุวา่ แบบฝึ กมีความสําคัญยิง่ ต่อการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะภาษา เพราะภาษาเป็ นวิชาที่ตอ้ งอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญ สิ่ งที่ช่วยให้เกิดความ
ชํานาญในการเรี ยนภาษาก็คือการฝึ กนัน่ เอง
อดุลย์ ภูปลื้ม (2539: 4) ระบุวา่ แบบฝึ ก มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการเรี ยนทักษะทาง
ภาษามาก เพราะจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนดี ข้ ึ น สามารถจดจําบทเรี ยนและคําศัพท์ต่างๆ ได้
คงทน ทําให้เกิดความสนุ กสนานในขณะเรี ยน ทราบความก้างหน้าของตนเอง สามารถนําแบบฝึ กมา
ทบทวนเนื้ อหาเดิ มได้ด้วยตนเอง นํามาวัดผลการเรี ยนหลังเรี ยนไปแล้ว ตลอดจนสามารถช่ วยให้
ทราบข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนได้และนําไปปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ที ซึ่ งจะมีผลทําให้ครู ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก
มะลิ อาจวิชยั (2540: 17) กล่าวว่า แบบฝึ กที่ดีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการ
ฝึ กทักษะได้เป็ นอย่างดี แบบฝึ กที่ดีเปรี ยบเสมือนผูช้ ่วยที่สําคัญของครู ช่วยลดภาระการสอน ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มความมัน่ ใจในการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
พอจะสรุ ปได้วา่ แบบฝึ กมีความสําคัญต่อการเรี ยนการสอน เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญของ
ครู ที่จะช่วยให้การเรี ยนการสอนพัฒนาไปได้ดว้ ยดี เพราะแบบฝึ กทักษะช่ วยประหยัดเวลาให้หับครู
ทั้ง ยัง ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาตนเองได้ ช่ วยให้ค รู และผูเ้ รี ย นทราบข้อบกพร่ องในการเรี ย นและ
สามารถปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งนั้น ได้ท ัน ที แบบฝึ กทัก ษะที ่ดี ย ั งช่ ว ยให้ ผู้ เรี ยนเกิ ด ความ
สนุกสนานในการเรี ยนอีกด้วย
3. หลักการสร้ างแบบฝึ ก
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 490) ระบุวา่ ในการสร้างแบบฝึ กควรมีคาํ ชี้แจงการใช้ ควรมี
ตารางการปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนวางแผนได้เอง ควรมีแผนการสอน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรี ยน สื่ อ
การสอนและประเมินผล เฉลยคําตอบ และควรออกแบบให้สะดุดตา น่าอ่าน ใช้ภาษาเป็ นกันเอง และ
มีการ์ ตูนประกอบเนื้อหาให้น่าอ่าน

23
อรวรรณ ศรี ลิขิตตานนท์ (2541: 26) สรุ ปหลักการสร้างแบบฝึ กไว้วา่ ควรมีเนื้ อหาตรง
กับ จุ ด ประสงค์ เรี ย งจากง่ า ยไปหายาก เนื้ อ หาเกี ่ย วข้อ งกับ หลัก สู ต ร กิ จ กรรมเหมาะสมกับ วัย
ความสามารถและพื้นฐานของผูเ้ รี ยน ควรมีภาพประกอบ มีการวางรู ปแบบของแบบฝึ กที่ดี มีที่ว่าง
พอเหมาะสําหรับฝึ กเขียนคําสั่งหรื อคําชี้ แจงสั้นๆ ควรให้ผเู้ รี ยนใช้ความคิด ฝึ กคิดเร็ ว สนุกสนาน มี
เวลาที่ เหมาะสม แบบฝึ กควรมีรูปแบบหลากหลาย ท้าทายความสามารถ และที่สําคัญผูเ้ รี ยนต้อง
สามารถทําแบบฝึ กหัดได้ดว้ ยตนเอง
ภาวิ นี ทองสู ง เนิ น (2543: 31) กล่ า วถึ ง หลัก การสร้ า งแบบฝึ กไว้ว่า แบบฝึ กที ่มี
ประสิ ทธิ ภาพจะต้องมีคาํ สั่งชัดเจน มีตวั อย่างประกอบ สอดคล้องกับเนื้ อหาที่เรี ยน เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเ้ รี ยน มีรูปแบบที่เรี ยบร้อยสวยงาม น่าสนใจ และมีรูปภาพเพื่อสื่ อความหมาย
โดยสรุ ป ในการสร้ างแบบฝึ กนั้น แบบฝึ กควรมีเนื้ อหาตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ควรมีสื่อ กิ จกรรมการเรี ยน รวมถึงการวัดประเมินผลที่ชดั เจน คําสั่งหรื อคําชี้ แจงในแบบฝึ กควรมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ควรมีตวั อย่างประกอบ แบบฝึ กควรมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ท้าทายให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถและฝึ กได้ดว้ ยตนเอง
4. หลักจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างแบบฝึ ก
มีผกู ้ ล่าวถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กทักษะไว้ พอสรุ ปได้ดงั นี้
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544: 4-5) ระบุวา่ ในการสร้างแบบฝึ กทักษะผูส้ ร้างแบบฝึ ก
จะต้องศึกษาในเรื่ องจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เพราะการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ของ
จิตและพฤติกรรมที่ตอบสนองโดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสม โดยทฤษฎีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
สร้างแบบฝึ กทักษะ พอสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ทฤษฎีการลองผิดลองถูกของธอร์ นไดท์ ธอร์นไดท์ (Thorndike) สรุ ปทฤษฎีการลอง
ผิดลองถูกเป็ นกฎการเรี ยนรู้ 3 ไว้ประการคือ
1) กฎความพร้อม (law of readiness) กฎนี้กล่าวถึงสภาพความพร้อมด้านร่ างกาย
และจิตใจของบุคคลว่า เมื่อร่ างกายของคนเราเกิดความพร้อมแล้ว หากกระทําสิ่ งใดย่อมเกิดความ
พึงพอใจ แต่ถา้ ร่ างกายและจิตใจยังไม่พร้อมแล้วถูกบังคับให้กระทําจะทําให้เกิดความไม่พอใจ
2) กฎแห่งการฝึ กฝน (law of exercise) กฎนี้กล่าวถึงการสร้างความมัน่ คงของการ
เชื่อมระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องโดยการฝึ กหัด โดยการกระทําซํ้าบ่อยๆ ย่อมทําให้เกิด
การเรี ยนรู้ที่คงทน ยาวนาน
3) กฎแห่งผลที่พอใจ (law of effect) กฎนี้กล่าวถึงผลที่จะได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พึงพอใจ ย่อมปรารถนาจะเรี ยนรู้ อีกต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับความพึ ง
พอใจก็ไม่ปรารถนาที่จะเรี ยนรู ้ หรื อเกิดความเบื่อหน่อย
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4.2 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ (Skinner) ตามแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า สามารถ
ควบคุมบุคคลให้ทาํ ตามความประสงค์หรื อแนวทางที่กาํ หนดได้ โดยไม่คาํ นึงถึงความรู้สึกด้านจิตใจ
ของผูน้ ้ ันว่าจะรู ้ สึกนึ กคิ ดอย่า งไร จึงได้สรุ ปว่าบุคคลสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ด้วยการกระทํา โดยมีการ
เสริ มแรงเป็ นตัวการ หรื อเป็ นตัวกระตุน้
4.3 วิธีการสอนของกาเย่ (Gange) ตามแนวคิดนี้เชื่อว่าการเรี ยนรู้มีลาํ ดับขั้นตอน และ
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้เนื้ อหาทีง่ ่ายไปหายาก ซึ่ งพรรณี ช. เจนจิต (2538: 434) ได้กล่าวถึงแนวคิดนี้ ไว้ว่า
การเรี ยนรู ้ มีลาํ ดับขั้นตอน การที่ผูเ้ รี ยนจะแก้ปัญหาได้น้ ันจะต้องเรี ยนรู้ จากความคิดรวบยอดหรื อ
กฎเกณฑ์ก่อน โดยความคิดรวบยอด หรื อกฎเกณฑ์ที่ได้เรี ยนรู ้น้ นั มาจากการสรุ ปของเด็กเองไม่ใช่ครู
เป็ นผูบ้ อก
4.4 แนวคิดของบลูม บลูม (Bloom) กล่าวถึงธรรมชาติของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่ามีความ
แตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆ โดยใช้เวลาเรี ยนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
สร้ างแบบฝึ กจึงต้องมีการกําหนดเงื่อนไขที่จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถลํา ดับขั้นตอนของทุ ก
หน่วยการเรี ยนได้ และจะช่วยให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จมากขึ้น
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2543: 29-30) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางจิตวิทยาในการ
สร้างแบบฝึ กไว้คือ
1) การฝึ กหัด การฝึ กหัดให้ผเู้ รี ยนได้กระทํากิ จกรรมซํ้าๆ ย่อมทําให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
ความเข้าใจที่แม่นยํา
2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการสร้างแบบฝึ กควรคํานึ งว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี
ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่ ต่ า งกัน และจะต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมของแบบฝึ ก ซึ่ งไม่ควรยากหรื อง่ายเกินไป อีกทั้งควรมีหลายๆ แบบ
3) การจูงใจผูเ้ รี ยน โดยจัดแบบฝึ กจากง่ายไปหายากเพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
4) การให้ผูเ้ รี ยนทราบถึ งผลการทํางานของตนว่าต้องปรับปรุ งแก้ไขหรื อก้าวหน้า
เพียงใด และในตัวของผูส้ อนเองก็ควรทราบว่าผูเ้ รี ยนคนใดควรได้รับความช่วยเหลือแบบไหน
พรรณี ชูทยั (2552: 142) กล่าวถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่ควรนํามาประกอบการสร้างแบบ
ฝึ กทักษะไว้ดงั นี้
1) ความใกล้ชิด (contiguity) หมายถึง การใช้สิ่งเร้าและการตอบสนองในเวลา
ใกล้เคียงกันจะสร้างความพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ดังนั้นในขณะฝึ กทักษะควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น
หลังจากทําแบบฝึ กเสร็ จครู เฉลยคําตอบให้เด็กทราบ หรื อเมื่อครู ซกั ถามให้เด็กตอบ ครู ควรชมเชยให้
กําลังใจ ให้ความใกล้ชิด เป็ นต้น
2) การฝึ กหัด (practice) การให้นกั เรี ยนหรื อผูเ้ รี ยนฝึ กซํ้าๆ หลายครั้ง เป็ นการ
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เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจให้เพิ่มพูนมากขึ้น แต่ควรมีเวลาให้ผเู ้ รี ยนหยุดพักบ้าง แล้วจึงฝึ กต่อ จะ
ได้ผลดีกว่าการฝึ กต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการหยุดพัก
3) การให้ผเู ้ รี ยนทราบผลงานของตนเอง (feedback) การที่ครู ตรวจแบบฝึ กหัดหรื อ
บอกเฉลยที่ถูกต้อง ตลอดจนการที่ครู ช้ ี แจงข้อดี ข้อบกพร่ องที่ควรแก้ไขต้องระมัดระวังอย่าให้เป็ น
การตําหนิ หรื อลงโทษ ควรเป็ นการเสนอแนะเพื่อให้ตระหนักในความสามารถของตน และพยายาม
ฝึ กบ่อยๆ ในส่ วนที่ยงั บกพร่ อง
4) การจูงใจผูเ้ รี ยน (motivation) การจูงใจโดยการเริ่ มต้นทําแบบฝึ กทักษะสั้นๆ ง่ายๆ
เริ่ มจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่ เนื้อหาที่ยาก ตามลําดับ แบบฝึ กทักษะต้องมีหลายแบบเพื่อไม่ให้เด็กเกิด
ความเบื่อหน่าย แบบฝึ กทักษะสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาควรมีภาพประกอบ จะเป็ นแรงจูงใจ
ให้เด็กสนใจที่จะเรี ยนและเกิดความเพลิดเพลินในการทําแบบฝึ กทักษะ
5) ความใกล้ชิด (contiguity) หมายถึง การใช้สิ่งเร้าและการตอบสนองในเวลา
ใกล้เคียงกันจะสร้างความพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ดังนั้นในขณะฝึ กทักษะควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น
หลังจากทําแบบฝึ กเสร็ จ
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ในการสร้างแบบฝึ กหัดจะต้องนําหลักจิตวิทยาเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบฝึ กทักษะให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความถนัดของนักเรี ยนเพือ่ ให้การ
เรี ยนการสอนมีความสนุกสนาน นักเรี ยนมีความพอใจที่จะเรี ยนและประสบผลสําเร็ จได้
5. ขั้นตอนในการสร้ างแบบฝึ ก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 145-146) กล่าวถึงขั้นตอน
การสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะไว้ดงั นี้
1) ศึกษาปั ญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการผ่านวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หากเป็ นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปั ญหาในทุกระดับชั้น
2) วิเคราะห์เนื้ อหาหรื อทักษะที่เป็ นปั ญหาออกเป็ นเนื้อหาหรื อทักษะย่อย เพือ่ ใช้ในการ
สร้างแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
3) พิจารณาวัตถุประสงค์ รู ปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก เช่นจะนําแบบฝึ กไปใช้
อย่างไร ในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4) สร้างแบบทดสอบ อาจจะเป็ นแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่ องแบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่ อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สร้างจะต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาหรื อทักษะที่วเิ คราะห์ได้
5) สร้างบัตรฝึ กหัดเพื่อใช้พฒั นาทักษะ ในบัตรจะมีคาํ ถามให้ตอบ การกําหนดรู ปแบบ
ขนาดให้ดูตามความเหมาะสม
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6) สร้างบัตรอ้างอิง เพื่อใช้อธิ บายคําตอบหรื อเป็ นแนวทางในการตอบเรื่ องแต่ละเรื่ อง
7) สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า ใช้บนั ทึกผลการทดสอบและใช้เพื่อให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของเด็ก
8) นําแบบฝึ กหัดไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่ องต่างๆ
9) ปรับปรุ งแก้ไข
10) รวบรวมเป็ นชุด เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2544: 14) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึ กทักษะ
ดังนี้
1) วิเคราะห์ปัญหาและเหตุผลจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่นปั ญหาที่
เกิดขึ้นในขณะทําการสอน ปั ญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรี ยน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2) ศึกษารายละเอียดในหลักสู ตร วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม
พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างแบบฝึ ก เลือกเนื้อหาว่าจะทําเรื่ องใดบ้าง
3) ศึกษารู ปแบบการสร้างแบบฝึ ก
4) ออกแบบชุ ดฝึ กให้มีรูปแบบหลากหลาย
5) สร้างแบบฝึ กให้สอดคล้องกับเนื้ อหาการเรี ยนและวัตถุประสงค์
6) ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
7) นําไปทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่บกพร่ อง
8) ปรับปรุ งให้ได้ประสิ ทธิ ภาพตามที่ต้งั ไว้
9) นําไปใช้และเผยแพร่ ต่อไป
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ ขั้นตอนการสร้างแบบฝึ กทักษะต้องศึกษาปั ญหา ความ
ต้องการ วิเคราะห์เนื้ อหา ศึกษารู ปแบบ สร้างแบบ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุ ง
แก้ไขให้ได้ประสิ ทธิ ภาพและมีการนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
6. ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
วรวุฒิ โพธิ์ ศรี (2545: 31) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะไว้ดงั นี้ เป็ นสิ่ งที่ช่วยลด
ภาระการสอนของครู เป็ นเครื่ องมื อนักเรี ยนได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิ บตั ิได้เต็มความ
สามารถของตนอง สามารถหาข้อบกพร่ องของตนเองได้
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2545: 131) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ดงั นี้
1) ช่วยนักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียง่ิ ขึ้น
2) ช่วยให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
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3) ครู ได้แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4) ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ และประเมินตนเองได้
5) ฝึ กนักเรี ยนให้ทาํ งานด้วยตนเอง
6) ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบ
7) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะได้ตามความถนัดของตนเอง
8) แบบฝึ กช่วยเสริ มทักษะทางภาษาคงทน
สุ ชา จันทร์ เอม (2547: 145) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้วา่ เป็ นกิจกรรมที่เกิด
การเรี ยนรู้อย่างจริ งจัง ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและเกิดประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะการเรี ยนรู้
ในเรื่ องที่จะฝึ กมากขึ้นดังนี้
1) แบบฝึ กเป็ นส่ วนเพิ่มหรื อเสริ มหนังสื อเรี ยนในการเรี ยนทักษะ เป็ นการลดภาระของ
ครู ผสู ้ อนด้วย
2) แบบฝึ กช่วยในด้านความเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
3) ความเอาใจใส่ ของครู ผสู ้ อนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะที่ดีข้ ึน
4) ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนในแต่ละครั้ง
5) ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เป็ นแนวทางเพื่อทบทวนการเรี ยนได้
6) ช่วยให้เด็กมีความชํานาญเพิ่มมากขึ้น
7) ครู ทราบถึงจุดเด่น ข้อบกพร่ องของนักเรี ยนแต่ละคนได้ชดั เจนมากขึ้น
8) ประหยัดค่าใช้จ่ายและนักเรี ยนสามารถเห็นความก้าวหน้าของตนได้ดว้ ยตนเอง
พอจะสรุ ปได้วา่ แบบฝึ กมีประโยชน์ท้งั ต่อตัวครู และนักเรี ยน การใช้แบบฝึ กจะช่วยให้
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึ กตามความสามารถของตนเอง สามมารถค้นหาข้อบกพร่ อง
ของตนเองได้ เป็ นการช่วยลดภาระของครู ประหยัดเวลา และช่วยให้ครู สามารถมองเห็นข้อบกพร่ อง
ของเด็กแต่ละคนได้เพื่อการไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดเห็น แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น และการวัด
ความคิดเห็นไว้ดงั นี้
1. ความหมายของความคิดเห็น
มอร์ แกนและคิง (Morgan and King, 1971: 750) ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า การ
ยอมรับคําพูดที่เกิดจากความเชื่อ หรื อทัศนคติ
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คราวเธอร์ (Crowther, 1998: 813) ให้ความหมายความคิดเห็น (opinion) ว่า หมายถึง
ความเชื่อ หรื อการลงสรุ ป ตัดสิ นเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จาํ เป็ นต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู ้หรื อข้อเท็จจริ ง
กู๊ด (Good, 2006: 676-685) ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้หลายความหมายดังนี้
1) ความหมายทัว่ ไป หมายถึง ความเชื่อ ความคิด ข้อพิจารณา ความรู ้สึก หรื อทัศนะที่
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอน ยังขาดนํ้าหนักทางเหตุผล หรื อยังขาดการวิเคราะห์
2) ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรื อวินิจฉัยอย่างมีแบบแผนโดยอาศัย
แหล่งข้อมูลหรื อบุคคลที่เชื่ อถือได้
2) ความหมายสาธารณะ ความคิดเห็นสาธารณะ หรื อ public opinion หมายถึง การ
พิจารณาหรื อวินิจฉัยรวมๆ ของกลุ่มคนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรื อข้อเท็จจริ ง
สุ ชา จันทร์ เอม และสุ รางค์ จันทร์ เอม (2520: 103-104) ให้ความหมายความคิดเห็นไว้
ว่า หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด แต่เป็ นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้ งเช่นเดียวกับทัศนคติ
โดยทัว่ ไปคนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป และความคิดเห็นก็เป็ นส่ วนหนึ่งของทัศนคติ
บุญเรี ยง ขจรศิลป์ (2534: 78) ให้ความหมายความคิดเห็นไว้วา่ หมายถึง การแสดงออก
ทางวาจาของเจตคติ การที่บุคคลมีความเชื่อหรื อมีความรู ้สึกอย่างไรนั้น เป็ นการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลนั้น
จําลอง เงินดี (2534: 2) ให้ความหมายความคิดเห็นไว้วา่ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อาจกล่าวได้วา่ ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกของทัศนคติก็ได้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 236) ให้ความหมายความคิดเห็นไว้วา่ ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็ น
จริ งจากการใช้ปัญญาและความคิดประกอบ แม้วา่ จะไม่ได้ใช้หลักฐานพิสูจน์ยนื ยันได้เสมอไปก็ตาม
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นเป็ นสิ่ งที่บุคคล หรื อกลุ่ม
คนคิด เชื่อหรื อรู ้สึกเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้วแสดงออกในสิ่ งที่ตน กลุ่มของตนเชื่อ คิด หรื อรู้สึกต่อ
สิ่ งนั้น
2. แนวคิดเกีย่ วกับความคิดเห็น
สุ ชา จันทร์ เอม และสุ รางค์ จันทร์ เอม (2520: 104) ให้ความเห็นไว้วา่ ความคิดเห็นเป็ น
ส่ วนหนึ่งของทัศนคติ มนุษย์ไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทัศนคติออกจากกันได้ เพราะความ
คิดเห็นมีลกั ษณะคล้ายทัศนคติ แต่ทศั นคติเป็ นความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อาจแสดง
ออกมาได้ท้ งั คําพูดและการกระทํา และลักษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซึ้ งเหมือนทัศนคติ
นพมาศ ธี รเวคิน (2539: 99) ระบุวา่ ความคิดเห็นเป็ นสิ่ งที่มนุษย์แสดงออกมาโดยการ
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พูดหรื อการเขียน ไม่วา่ มนุษย์น้ นั จะพูดจากใจจริ ง พูดตามสังคม พูดเพื่อเอาใจผูฟ้ ัง แต่เมื่อพูดหรื อ
เขียนออกไปแล้วก็ทาํ ให้เกิดผลได้ คนส่ วนใหญ่มกั จะถือว่าสิ่ งที่มนุษย์แสดงออกมานั้นเป็ นสิ่ งที่
สะท้อนถึงความในใจ
สุ พตั รา สุ ภาพ (2545: 132) ให้ความเห็นไว้วา่ ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยการพูดหรื อการเขียน โดยการอาศัยความรู ้ ประสบการณ์
และพฤติกรรมของบุคคล ก่อนที่บุคคลจะตัดสอนใจแสดงออก ซึ่ งการแสดงออกนั้นอาจได้รับการ
ยอมรับหรื อปฏิเสธจากผูอ้ ื่นก็ได้
3. การวัดความคิดเห็น
เบสท์ (Best, 1977: 17, 77) ระบุวา่ ในการศึกษาความคิดเห็นซึ่ งส่ วนมากเป็ นการวิจยั
ด้านการตลาด ใช้วธิ ี การสอบถาม บันทึก และรวบรวมข้อมูลไว้ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการคิดค่าร้อยละ
ของข้อคําถามแต่ละข้อ เพราะจะทําให้เห็นว่าความคิดเห็นออกมาในลักษณะใด
มอร์ แกนและคิง (Morgan and King, 1971: 752) เสนอแนะว่า ในการวัดความคิดเห็น
นั้นควรถามต่อหน้า ถ้าจะใช้แบบสอบถามต้องให้ผตู ้ อบระบุวา่ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับข้อความที่
กําหนดให้ แบบสอบถามนี้ นิยมสร้างเป็ นมาตรประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคอร์ ท (Likert Scale) ซึ่ง
แบ่งความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ส่ วนการให้คะแนนขึ้นอยูก่ บั ว่าข้อความนั้นเป็ นความคิดเห็นในเชิงบวก (positive) หรื อ
ลบ (negative)
โดยสรุ ป ความคิดเห็นของบุคคลเป็ นสิ่ งที่บุคคลนั้นๆ แสดงออกมาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง สามารถสังเกตและวัดได้ โดยความคิดเห็นของบุคคลนั้นอาจเป็ นไปในทิศทางบวกหรื อ
ลบก็ได้

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในการศึกษาเรื่ อง ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั ในชั้น
เรี ยนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สรุ ปได้ดงั นี้

1. งานวิจัยในประเทศ
หทัยทิพย์ ชมพูพ้ืน (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
คิ ดสร้ า งสรรค์และการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนโดยรู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับรู ปแบบการสอน
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แบบพาโนรามา โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบมุ่งประสบการณ์
ภาษาและแบบพาโนรามา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื ่ อ ง ธรรมชาติ เ จ้า เอย และเพื อ่
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยรู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและรู ปแบบพาโนรามา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านบักดอง อําเภอขุนหาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรี ษะเกษ เขต 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 48 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จํานวนกลุ่มทดลอง 2 ห้อง ห้องละ 24 คน โดยกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 เรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบมุ่งประสบการณ์ ภาษา และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 เรี ยนด้วยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
แบบพาโนรามา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
หน่วยการเรี ยนรู ้ธรรมชาติเจ้าเอย จํานวน 15 แผน 20 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบพา
โนรามา หน่วยการเรี ยนรู ้ธรรมชาติเจ้าเอย จํานวน 11 แผน 22 ชัว่ โมง แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
จํานวน 1 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบมุ่งประสบการณ์ ภาษา มี
ประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.52/83.75 และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.651786 แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบพาโนรามา มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.75/85.8 และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
เท่ากับ 0.602 2) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยรู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับรู ปแบบการ
สอนแบบพาโนรามามีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยรู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ ภาษาและรู ป แบบการสอนแบบพาโนรามามี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
ชาติ ช าย ทนะขว้า ง (2551: บทคัดย่อ ) ศึ ก ษาเรื ่ อง การพัฒ นาแบบฝึ กการเขี ย นเชิ ง
สร้ างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนท่าวังผาพิทยาคม อําเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และเพือ่ เปรี ยบเทียบผลของการใช้แบบฝึ กการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการเขียนเชิงร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโรงเรี ยนท่าวังผาพิทยาคม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 0
จํานวน 40 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบเจาะจง คือ ห้องเรี ยนที่มีนกั เรี ยนไม่ผา่ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ในสมรรถภาพการเขียนมากที่สุด 2 ห้องเรี ยน คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเมืองสตูล จํานวน 30 คน
โรงเรี ยนบ้านคลองขุด จํานวน 30 คน โรงเรี ยนบ้านเขาจีน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 90 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วยแผนการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 3 จํานวน 18 แผนการสอน แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 18 แบบฝึ ก แบบฝึ กการ
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คิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ จํานวน 6 ฉบับ ดําเนินการทดลองใช้เวลาทั้งสิ้ น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
วัน วันละ 2 คาบ คาบละ 20 นาที ทดสอบหลังการทดลองใช้แบบฝึ ก ด้วยแบบทดสอบการคิดและ
เขียนเชิ งสร้างสรรค์ชุดเดียวกับการสอนก่อนเรี ยน ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 35 นาที ผลจากการศึกษาพบว่า
1) แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และ 2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ ง
สร้ า งสรรค์ห ลัง การทดลองมี ค ะแนนการคิ ด และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้า นความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว
ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริ เริ่ ม สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทรงเกี ย รติ พลไชยา (2549: บทคั ดย่อ ) ศึ ก ษาการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ท าง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบวัดความคิ ดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องทฤษฎี กราฟ
เบื้องต้น ทําการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 16 แผน แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทีไ่ ด้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาพันธ์ชนิ ต เจนจิต (2546: บทคัดย่อ) ศึกษากิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตโดย
ใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ มีความสามารถ
พิเศษทางคณิ ตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์ ท่ี
เรี ยนเรขาคณิ ตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถสอบผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ75 ของ
จํานวนนักเรี ยนทั้งหมด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรี ยนที่เรี ยนเรขาคณิ ตโดยใช้
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน
วรรณดี สุ ธาพาณิ ชย์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอสตูล จังหวัดสตูล โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างแบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ การ
เขียนการเขียน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถม ศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอสตูล จังหวัดสตูล และ เพือ่ เปรี ยบเทียบการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่าง ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการเขียนแบบสร้ างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างใน
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การวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอสตูล
ปี การศึกษา 2545 ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบเจาะจง คือ ห้องเรี ยนที่มีนกั เรี ยนไม่ผ่านจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ในสมรรถภาพการเขียนมากที่สุด 2 ห้องเรี ยน คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเมืองสตูล จํานวน
30 คน โรงเรี ยนบ้านคลองขุด จํานวน 30 คน โรงเรี ยนบ้านเขาจีน 30 คน รวมทั้งสิ้ น 90 คน เครื่ องมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 18 แผนการสอน แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 18 แบบฝึ ก แบบ
ฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 6 ฉบับ ดําเนินการทดลองใช้เวลาทั้งสิ้ น 6 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 2 คาบ คาบละ 20 นาที ทดสอบหลังการทดลองใช้แบบฝึ ก ด้วยแบบทดสอบการคิด
และเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ชุดเดียวกับการสอนก่อนเรี ยน ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 35 นาที ผลจากการศึกษา
พบว่า 1) แบบฝึ กการคิ ดและเขี ยนเชิ งสร้ า งสรรค์ สํา หรั บนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และ 2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองมีคะแนนการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ดา้ นความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุน่ และความคิดริ เริ่ ม สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ณัฎฐิตา โพธิ์ เพชร (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
ใช้เทคนิค 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนราชบพิตร กรุ งเทพมหานคร แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 47 คนและกลุ่ม
ทดลอง 50 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และแบบวัดความคิด
สร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการโดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค 4MAT สู งกว่านักเรี ยนทีไ่ ด้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
คลาปแปม (Clapham, 1997: 33) ศึกษาการฝึ กทักษะกระบวนการคิดในการฝึ กอบรม
ความคิ ดสร้ า งสรรค์ โดยมี จุดมุ่ ง หมายเพือ่ เพื ่อเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการฝึ กอบรมความคิ ด
สร้ างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักศึกษาซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ มคือ กลุ่มที่ได้รับการฝึ ก
ความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการคิด และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบก่อนและหลัง
การอบรม แล้วให้ตอบแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว่า การฝึ กอบรมทั้งสองแบบส่ งผลต่อเชิ ง
บวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
เบ็ต โท (Begthetto, 2006: 447-457) ศึ ก ษาความสัม พันธ์ ของปั จจัย ต่ า งๆ กับ
ความสามารถในการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา เก็บรวบรมข้อมูลจากนักศึกษา
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จํานวน 1,322 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผลจากการศึกษา
พบว่า ความรอบรู ้ของนักเรี ยน ความเชื่อ และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของครู มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวก
กับความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย ที ่เ กี ่ย วข้อ ง พบว่ า การคิ ด และเขี ย นเชิ ง
สร้ างสรรค์เมื่อนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเกิ ดเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึ น ซึ่ งผูว้ ิจยั สนใจที่จะนํามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะประยุกต์ใช้แนวคิ ด
เกี่ยวกับการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ ด (Guildford, 1967: 145-151) ที่ประกอบไป
ด้วย ความคิดริ เริ่ ม (originality thinking) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility)
และความคิดละเอียดลออ (elaboration thinking) เพื่อนํามาใช้ในการสร้างแบบฝึ กทักษะการคิดและ
การเขียนชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน เนื่องจากแนวคิดของกิลฟอร์ ด
เป็ นการเสนอกระบวนการคิดที่เริ่ มจากการนําความคิดที่มีอยู่เดิ ม (original thinking) ที่อาจมีอยู่
หลากหลายลักษณะ มาดัดแปลง ประยุกต์ใช้ (fluency and flexibility thinking) ได้อย่างเหมาะสม
ชัดเจนในงานวิจยั (elaboration thinking) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในการทําวิจยั ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้ในเนื้ อหาวิชา 3 เนื้ อหาวิชา
ด้วยกันคือ ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการ
เขียนรายงานการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ในรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง (experimental research)ซึ่ง
มีแบบการทดลองและขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
แบบการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ เป็ นการออกแบบการทดลองจากกลุ่มทดลองเพียง 1 กลุ่ม ทําการวัด 2
ครั้งคือ ก่อนและหลังการทดลอง มีแบบการทดลองคือ one group pre-test post-test design ดังนี้
Experimental

O1

X

O2

เมื่อ O1 หมายถึง การวัดก่อนใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
O2 หมายถึง การวัดหลังใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
X หมายถึง การทดลองโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
การเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่ 4
ที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกับผูว้ จิ ยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 2 ห้องเรี ยน
รวม 66 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่ 4 ที่เรี ยน
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนกับผูว้ จิ ยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวม 31 คน
ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling)
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ประเภทของเครื่องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2.1.1 แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึ้น แบ่งเป็ น 3 ชุดคือ
ชุดที่ 1 แผนบริ หารการสอนบทที่ 3 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ชุดที่ 2 แผนบริ หารการสอนบทที่ 4 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ชุดที่ 3 แผนบริ หารการสอนบทที่ 10 การเขียนรายงานการวิจยั
2.1.2 แบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้น
เรี ยน จํานวน 3 หน่วยการเรี ยน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2.1.3 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้น
2.2 การสร้ างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ทั้ง 3 ฉบับมีดงั นี้
2.2.1 แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผูว้ จิ ยั
สร้างและพัฒนาขึ้น โดยดําเนิ นการตามลําดับขั้นดังนี้
1) ศึกษาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในรายวิชาการวิจยั
ในชั้นเรี ยน ของคณะศึกษาศาสตร์
2) จัดทําประมวลการสอนรายวิชา กําหนดเนื้อหาและเวลาเรี ยน โดยใช้เนื้อหา 3
เนื้อหาย่อยคือ ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
การเขียนรายงานการวิจยั ใช้เวลาในการฝึ กเนื้ อหาละ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้ น 6
สัปดาห์ 12 คาบ
3) นําประมวลการสอนรายวิชาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา จุดประสงค์ในการฝึ ก และระยะเวลาที่ใช้ฝึกทักษะ
4) นําประมวลการสอนรายวิชาที่ผา่ นการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
2.2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน ซึ่ งใช้วดั ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน ซึ่ งดําเนินการ
สร้างและพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชาการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึ กทักษะของผูเ้ รี ยน
3) สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน
รายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
4) นําแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน
รายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับเนื้ อหาในการวัด
โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of Item- Objective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลจากการตรวจสอบของ
ผูท้ รงคุณวุฒิพบว่า ข้อคําถามทุกข้อมีค่า IOC = 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1. แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่
พิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีคุณภาพในระดับดีมาก (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะในการคิดและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวัดความคิดเห็น เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะในการคิดและเขียน
เชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา โดยใช้ขอ้ คําถามแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1932: 1-55) มีรายละเอียดดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อยที่สุด
3) นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับเนื้อหาในการวัดด้วยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of ItemObjective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน และคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไป และจากการตรวจสอบของผูท้ รวงคุณวุฒิ พบว่าข้อคําถามในแบบฝึ กทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ
1.00 ทุกข้อ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
4) นําแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาในชั้น
เรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน เพื่อพิจารณาค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามด้วย
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วิธีของครอนบัค (Cronbach, 1974) และจากการหาคุ ณภาพของแบบสอบถาม พบว่า และมีค่า
reliability ทั้งฉบับเท่ากับ .9818 (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
5) จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการใช้แบบฝึ กทักษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั
ในชั้นเรี ยน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการทดลองในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 รวม 6 สัปดาห์ เป็ นเวลา
12 คาบ โดยทําการดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักศึกษา 1 ห้องเรี ยนที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้นกั ศึกษาใช้แบบฝึ กทักษะทั้ง 3 ชุดรวม 3 หน่วยการเรี ยน ใช้เวลาในการทดลองหน่วย
การเรี ยนละ 4 คาบ ทําการวัดความสามารถของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึ กทักษะ โดยมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนดังนี้
คะแนนเต็มแบบฝึ กละ 20 คะแนน
การกําหนดความคิดริ เริ่ ม 5 คะแนน
การกําหนดความคิดคล่องแคล่ว 5 คะแนน
การกําหนดความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน
การสื่ อความหมายออกมาในรู ปของการเขียนอย่างเหมาะสม 5 คะแนน
2. หลังจากครบ 3 สัปดาห์แล้วให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการดังนี้
5.1 หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก
5.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
โดยใช้การทดสอบที
5.3 หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981:
113) มีรายละเอียดดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า

เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมากที่สุด
เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมาก
เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะปานกลาง
เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อย
เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อยที่สุด

5.4 เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของนักศึกษาโดยใช้ t- test แบบ Dependent Sample

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. หาคุณภาพของแบบฝึ กทักษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการหาค่า
ความตรง (validity) ซึ่งพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. หาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบวัดความ
สามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
3. เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิง
สร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึ กทักษะของนักศึกษา โดยใช้ t-test แบบ dependent
sample
4. หาค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่ต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ความสามารถในการคิ ดและเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้น
เรี ยนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างแบบฝึ กทักษะ
การคิดและเขียนอย่างเชิงสรรค์ในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา 2) เปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการคิดและเขียนเชิ งสรรค์ของนักศึกษาก่อนและหลังใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ในการเรี ยนรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 2) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัดก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะ
ตอนที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิง
สร้างสรรค์

สั ญลักษณ์ ทใ่ี ช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
n

แทน
แทน

X
S.D.
t
p

แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนนักศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ในแบบฝึ กคิดเป็ นร้อยละจาก
การทําแบบฝึ กระหว่างเรี ยน
ค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบวัดทักษะ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าที่ใช้ในการทดสอบ t - distribution
ค่าความน่าจะเป็ นของค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทีไ่ ด้ จากการวัดก่อนและหลังการใช้ แบบฝึ กทักษะ
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัดก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียน
เชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนสอนและหลัง
ใช้แบบฝึ กทักษะ
ผลการทดลอง
n
S.D.
t
p
x
ก่อนเรี ยน

31

18.13

4.98

31
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

37.00

7.62

หลังเรี ยน

-33.25

.00**

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนสอนและหลังใช้
แบบฝึ กทักษะชุดที่ 1
ผลการทดลอง
n
S.D.
t
p
x
ก่อนเรี ยน

31

5.19

2.20

31
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

11.81

3.60

หลังเรี ยน

-24.22

.00**

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ชุดที่ 1 ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนสอนและหลัง
ใช้แบบฝึ กทักษะชุดที่ 2
ผลการทดลอง
S.D.
t
p
n
x
ก่อนเรี ยน

31

6.48

1.67

หลังเรี ยน

31

12.74

2.44

-32.76

0.00**

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถขในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์องนักศึกษาที่ใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ชุดที่ 2 ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนสอนและหลัง
ใช้แบบฝึ กทักษะชุดที่ 3
ผลการทดลอง
n
S.D.
t
p
x
ก่อนเรี ยน

31

6.45

1.48

31
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

12.45

2.26

หลังเรี ยน

-30.50

.00**

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ชุดที่ 3 ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ แบบฝึ กทักษะ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนในภาพรวม
ความคิดเห็น
S.D.
ระดับความคิดเห็น
(x)
ด้านเนื้ อหา
4.71
0.42
มากที่สุด
ด้านภาษา
4.74
0.45
มากที่สุด
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.56
0.57
มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้จากการฝึ ก
4.74
0.40
มากที่สุด
รวม
4.68
0.45
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.68) โดยนักศึกษามีความคิดเห็นด้านการ
ใช้ภาษาและประโยชน์ที่ได้จากการฝึ กทักษะมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (( x =4.74)

43
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนจําแนกรายด้าน
ความคิดเห็นทีม่ ีต่อแบบฝึ กทักษะ
ด้ านเนือ้ หา
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรี ยน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่ใช้ฝึก
ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละชุดฝึ ก
ด้ านภาษา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง
ภาษาที่ใช้เหมาะกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กคิดอย่างอิสระ
มี ค วามชั ด เจนในการอธิ บายและยกตั ว อย่ า ง
ประกอบการฝึ กทักษะ
มีการวัดผลจากการฝึ กทักษะที่เหมาะสม
มีความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ ก
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ จาการฝึ ก
การใช้แบบฝึ กทักษะช่วยให้บทเรี ยนน่าสนใจขึ้น
แบบฝึ กทัก ษะนี้ ส่ ง เสริ มการคิ ด และเขี ย นอย่ า ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
เนื้อหาในแบบฝึ กส่ งเสริ มการนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริ ง
รวม

(x)
4.71
4.74
4.81
4.65
4.65
4.74
4.74
4.77
4.71
4.56
4.65

S.D.
0.42
0.44
0.40
0.49
0.49
0.45
0.44
0.43
0.53
0.57
0.55

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.56

มากที่สุด

4.65
4.35
4.74
4.52
4.84

0.55
0.75
0.40
0.63
0.37

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.87

0.34

มากที่สุด

4.68

0.45

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าด้านการใช้ภาษาและประโยชน์ที่ได้จากการ
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ฝึ กมี ค่ า เฉลี ่ย ของความคิ ด เห็ น มากที ่สุ ด ( x =4.68) เมื ่อ พิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นเนื้ อหา
นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความถูกต้องของเนื้ อหามากที่สุด ( x =4.81) ด้านการใช้ภาษานักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าภาษาทีใ่ ช้มีความถูกต้องมากที่สุด ( x =4.77) ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าแบบฝึ กทักษะนี้ส่งเสริ มการคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษามาก
ที่สุด ( x =4.84) และด้านประโยชน์ที่ได้จากการฝึ กนักศึกษามีความเห็นว่าเนื้ อหาในแบบฝึ กส่ งเสริ ม
การนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ งมากที่สุด ( x =4.77)

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง (experimental research) ซึ่ ง
ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (one group pre-test post-test design) มี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ 1) สร้างแบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ในรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพือ่ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิด
และเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ในรายวิชาวิจยั ในชั้นเรี ยนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3)
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการ
คิ ด และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นรายวิ ช าการวิ จ ัย ในชั้ น เรี ยน กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 4 ที่เรี ยนรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1
ห้องเรี ยน รวม 31 คน ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ 1) แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้ างและพัฒนาขึ้ น แบ่งเป็ น 3 ชุ ดคื อชุ ดที่ 1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ชุ ดที่ 2
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และชุ ดที่ 3 การเขียนรายงานการวิจยั 2) แบบวัดทักษะใน
การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน จํานวน 3 หน่วยการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
และ 3) แบบสอบถามวัด ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาที ่มี ต่ อ แบบฝึ กทัก ษะการคิ ด และเขี ย นเชิ ง
สร้ างสรรค์ รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างและพัฒนาขึ้ น เก็บรวบรวมข้อมูลในเดื อน
สิ งหาคม-กันยายน 2554 รวม 3 สัปดาห์ เป็ นเวลา 6 คาบ โดยผูว้ ิจยั ทําการดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองกับนักศึกษา 1 ห้องเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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สรุปผลการวิจัย

ผลของการสร้างแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์และผลของการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความสามารถของนักศึกษาที่ใช้แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชา
การวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและการเชิ งสร้างสรรค์ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาและประโยชน์ที่ได้จากการฝึ กมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

1. ผลจากการสร้ างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์รายวิชาการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน พบว่า แบบฝึ กฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ทีพ่ ิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมี
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในการพัฒนาแบบฝึ กฝึ กทักษะผูว้ ิจยั ได้
พิจารณาถึงความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาวิชา หลักการในการสร้างแบบฝึ กทักษะ
และหลักการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งตรงกับแนวคิดของชัยยง พรหมวงศ์ (2537:
490) แนวคิดของอรวรรณ ศรี ลิขิตตานนท์ (2541: 26) และแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 145-146)
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อน
และหลังเรี ยน พบว่า ความสามารถของนักศึกษาที่ใช้แบบฝึ กทักษะการคิ ดและเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานของการวิจยั นั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้แบบฝึ กทักษะในการเรี ยนรายวิชาการวิจยั
ในชั้นเรี ยนทั้ง 3 ชุ ดฝึ ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามที่กาํ หนดไว้ในชุดฝึ กได้ช่วย
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาเพราะแบบฝึ กทักษะมีความน่าสนใจดังจะเห็นได้
จากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะซึ่ งอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของชาติชาย ทนะขว้าง (2551: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ท่าวังผาพิทยาคม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพือ่ พัฒนาแบบฝึ กการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลของการใช้
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แบบฝึ กการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง ก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึ กการเขียนเชิงร้างสรรค์ท่ีพบว่า แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกาํ หนด และนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการ
ทดลองมีคะแนนการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ด้านสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของหทัยทิพย์ ชมพูพ้ืน (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง การ
เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดสร้างสรรค์และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนโดยรู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
กับรู ปแบบการสอนแบบพาโนรามา โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบมุ่ ง ประสบการณ์ ภ าษาและแบบพาโนรามา และเพื ่อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยน ผลจากการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามสมติฐานการวิจยั และนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
รู ปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับรู ปแบบการสอนแบบพาโนรามามีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิ งสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้ งนี้ยงั สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของวรรณดี สุ ธาพาณิ ชย์
(2546: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลการใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอสตูล จังหวัดสตูล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึ กการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ และเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดและเขียน
เชิ งสร้ างสรรค์ สําหรั บ นักเรี ย น ผลจากการศึ ก ษาพบว่า แบบฝึ กการคิดและเขี ย นเชิ งสร้ า งสรรค์
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และนักเรี ยนที่
ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองมีคะแนนการคิดและ
เขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริ เริ่ ม สู งกว่าก่ อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศของคลาปแปม
(Clapham, 1997: 33) ศึกษาการฝึ กทักษะกระบวนการคิดในการฝึ กอบรมความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพือ่ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการฝึ กอบรมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับการฝึ กความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการคิด และกลุ่มควบคุม ผลจาก
การศึ ก ษาพบว่า การฝึ กอบรมทั้ง สองแบบส่ งผลต่อเชิ ง บวกต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ข องนักศึ กษา
เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการศึกษาของเบ็ตโท (Begthetto, 2006: 447-457) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปั จจัย ต่า งๆ กับ ความสามารถในการคิ ดเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา โดยผลจาก
การศึกษาพบว่า ความรอบรู ้ของนักเรี ยน ความเชื่อ และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของครู มีความสัมพันธ์
ในเชิ งบวกกับความสามารถในการคิดเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 และสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของทรงเกี ยรติ พลไชยา (2549: บทคัดย่อ) และผลจาก
การศึกษาของอาพันธ์ ชนิ ต เจนจิต (2646: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนทีไ่ ด้รับการเรี ยนการสอนโดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
การฝึ กความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการฝึ กความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และ
.01 ตามลําดับ และยังสอดคล้องกับผลจากการศึกษาของณัฏฐิตา โพธิ์ เพชร (2645: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยใช้เทคนิค 4MAT ซึ่ ง
ผลจากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการฝึ กความคิดสร้างสรรค์
สู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะ พบว่า ความคิดเห็ น
ของนักศึ กษาที่ มี ต่ อแบบฝึ กทักษะการคิ ดและเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์รายวิชาการวิจ ัยในชั้น เรี ย นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ เช่ น จาการศึกษาของ
คลาปแปม (Clapham, 1997: 33) ที่พบว่า กระวนการในการฝึ กอบรมความคิดสร้างสรรค์ส่งผลเชิ ง
บวกต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการใช้แบบฝึ ก ช่ วยให้ผเู้ รี ยนมีได้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนการสอนมากขึ้น เกิดความสนุกสนาน และสนใจการเรี ยนมากขึ้น ซึ่งเป็ นไปตาม
แนวคิดและหลักการของการสร้างแบบฝึ กทักษะที่ได้กล่าวไว้แล้ว (ชัยยง พรหมวงศ์, 2537: 490;
อรวรรณ, ศรี ลิขิตตานนท์, 2541: 26) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ยงั พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ดา้ นการใช้ภาษาและประโยชน์ทีไ่ ด้จากการฝึ กมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ในเนื้อหาทีก่ าํ หนดไว้ในแบบฝึ กอย่างเกิดความเข้าใจ ได้ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจที่
จะนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. 1 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะศึกษาศาสตร์ ควรนําผลที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้กบั นักศึกษา
1.2 ควรมี ก ารพัฒ นาและประยุก ต์ใ ช้แบบฝึ กทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอน
รายวิชาอื่นๆ หรื อในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันของคณะศึกษาศาสตร์
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1.3 ควรมีการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการ
คิดและเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ให้ก ับนักศึกษาของคณะ เนื่ องจากเป็ นคุ ณลักษณะสํา คัญที่ วรมุ่ งเน้น
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กี ่ยวข้องกับ การพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาโดยการใช้แบบฝึ กทักษะพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
2.2 ควรมีการศึกษารู ปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาหรื อผูเ้ รี ยนกลุ่มอืน่ ๆ ผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กคิดวิเคราะห์
หรื อการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่ม
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา และ
พัฒนางานของคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสต่อไป
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ภาคผนวก ค
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการใช้ แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึ กทักษะการ
คิ ด และเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นรายวิช าการวิ จ ั ยในชั้น เรี ย น ผูว้ ิจ ั ยขอความอนุ เ คราะห์ จ ากนัก ศึ ก ษาในการตอบ
แบบสอบถามโดยเขียนเครื่ องหมาย  หรื อเติมข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริ ง หรื อตรงกับความเห็นของนักศึกษา
มากที่สุดลงในช่องว่างที่กาํ หนด ข้อมูลที่ได้จะนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั
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คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ่งกําหนดเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะมาก
ระดับ 3
หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เห็นด้วยกับการใช้แบบฝึ กทักษะน้อยที่สุด

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่ใช้ฝึก
ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละชุดฝึ ก
ด้านภาษา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง
ภาษาที่ใช้เหมาะกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กคิดอย่างอิสระ
มีความชัดเจนในการอธิ บายและยกตัวอย่างประกอบการ
ฝึ กทักษะ
มีการวัดผลจากการฝึ กทักษะที่เหมาะสม
มีความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ ก
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ จาการฝึ ก
การใช้แบบฝึ กทักษะช่วยให้บทเรี ยนน่าสนใจขึ้น

1

ระดับความคิดเห็น
2 3 4
5
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ที่
13.
14.

รายการประเมิน
แบบฝึ กทักษะนี้ ส่งเสริ มการคิ ดและเขี ยนอย่างสร้ างสรรค์
ของนักศึกษา
เนื้อหาในแบบฝึ กส่ งเสริ มการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

1

ระดับความคิดเห็น
2 3 4
5

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คุณภาพของแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์

คุณภาพของแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรี ยนไป
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสร้างเครื่ องมือจํานวน 3 ท่านพิจารณาคุณภาพของแบบฝึ กในด้าน
ความตรง (validity) ผลการประเมินดังแสดงใน ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการพิจารณาความตรงตามเนื้ อหาของแบบฝึ กทักษะโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ
1. ความถูกต้องของเนื้อหา
2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรี ยน
3. ความชัดเจนของการอธิ บายและยกตัวอย่างในเนื้อหา
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5. ความเหมาะสม พอดีของเนื้อหาในแต่ละชุดฝึ ก
6. ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
7. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ ก
9. เนื้อหาส่ งเสริ มการคิดแก้ปัญหาและการนําไปใช้
10. เนื้อหาส่ งเสริ มความคิดอย่างสร้างสรรค์
รวม

ค่ าเฉลี่ย
5.00
5.00
4.67
4.67
4.33
4.67
4.67
4.33
4.67
4.67
4.67

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 7 พบว่า แบบฝึ กฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิ งสร้างสรรค์รายวิชาการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนที่พิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีคุณภาพในภาพรวมยูใ่ นระดับดีมาก

แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
รายวิชาการวิจยั ในชั้นเรียน

ภาคผนวก ข
คุณภาพของแบบสอบถาม

ค่ าความตรงและความเทีย่ งของแบบสอบถามความคิดเห็น
1. ค่ าความตรง (validity ของข้ อคําถาม ทั้ง 14 ข้ อ ค่ า IOC =1.00
2. ค่ าความเทีย่ ง (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ Alpha = .9818 ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
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
X2
60.4667
X3
60.6667
X4
60.6000
X5
60.5333
X6
60.5000
X7
60.5333
X8
60.6667
X9
60.6000
X10
60.6667
X11
60.9333
X12
60.8000
X13
60.4667
X14
60.5000

39.4299
40.2575
38.3678
39.2138
39.4299
39.7759
39.4299
37.4023
38.3172
37.4023
36.4092
37.2000
40.2575
39.7759

.9312
.8656
.8895
.9073
.9312
.9088
.9312
.9345
.9273
.9345
.8644
.8695
.8656
.9088

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9818

N of Items = 14

.9799
.9811
.9803
.9801
.9799
.9804
.9799
.9797
.9797
.9797
.9824
.9814
.9811
.9804

แบบสอบถามความคิดเห็น

ประวัตผิ ้ วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้ (Wannawee Boonkoum)
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Doctor of Philosophy in Education (Educational Research) University of York สหราชอาณาจักร
ค.ศ. 2005
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พ.ศ. 2536
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ผลงานวิจัย: จํานวน 16 เรื่ อง
เอกสารประกอบการสอน: รายวิชา ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ การวิจยั ในชั้นเรี ยน การวิจยั ทาง
การศึกษา การวิจยั เบื้องต้นทางการศึกษา
หนังสื อ/ตํารา
1. การศึกษาดูงานสาธารณรัฐฮังการี และออสเตรี ย (พ.ศ. 2549)
2. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการขอสอบวิทยานิพนธ์ (พ.ศ. 2550)
3. ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการขอสอบวิทยานิพนธ์ (พ.ศ. 2551)
4. คู่มือการศึกษาดูงานสาธารณรัฐฮังการี และออสเตรี ย (พ.ศ. 2550)
5. คู่มือการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2551)
6. คู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตร Asian Studies (พ.ศ. 2551)
7. การออกแบบการวิจยั ระดับปริ ญญาตรี (พ.ศ. 2553)
8. การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2554)
สาขาทีม่ ีความเชี่ยวชาญ/สนใจ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวิจยั ทางการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดของรายวิชา
แผนบริหารการสอนประจําบท
แบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
และคะแนนจากแบบฝึ กทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
464350 การวิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Research)
2. จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต 2(2-0-4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ประเภท วิชาชีพครู บงั คับ
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุม้
5. ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา
ภาคต้น ปี การศึกษา 2554 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
6. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
6.1 นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการวิจยั ในชั้นเรี ยน
6.2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการออกแบบการวิจยั เพื่อเขียนโครงการวิจยั ในชั้น
เรี ยนได้
6.3 นักศึกษาสามารถทําการวิจยั ในชั้นเรี ยนในประเด็นปั ญหาที่ตนเองสนใจและนําเสนอ
ผลการวิจยั ได้
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7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาแนวคิดและหลักการ รู ปแบบของการวิจยั ในชั้นเรี ยน อันได้แก่ การวางแผน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน รวมถึงการเขียน
โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยน
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
หัวข้ อเนื้อหาประจําบท

1. ความสําคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. แหล่งที่มาของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. หลักการนําเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม

หลังจากจบบทเรี ยนแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังต่อไปนี้
1. บอกความสําคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้
2. บอกความแตกต่างของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้
3. บอกแหล่งที่มาของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบุประเด็นในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากชื่อเรื่ องการวิจยั ได้
5. เสนอรายละเอียดของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. วิธีสอน
ใช้ วิ ธี ส อนแบบเน้ น ผู้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ โดยให้ นัก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
จากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน หนังสื อ หรื อตําราอืน่ ๆ ก่อนชัว่ โมงเรี ยน ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการทํากิจกรรมและสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้วิ ธี ก ารบรรยาย การทํา แบบฝึ กปฏิ บ ั ติเ ป็ นรายบุ ค คล การปฏิ บ ั ติง านกลุ่ ม การ
อภิปรายซักถาม และการตรวจผลงาน
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สื่ อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 เรื่ อง การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. คําบรรยายในรู ป power point
3. แบบฝึ กทักษะ

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการสรุ ป อภิปรายในห้องเรี ยน และในการนําเสนอ
ผลงานด้วย power point
3. ซักถามเพื่อทบทวนความรู ้และความเข้าใจในบทเรี ยน
4. ตรวจผลงานจากการฝึ กปฏิบตั ิ

คําถามทบทวน

จงตอบคําถามต่อไปนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญอย่างไร จงอธิ บาย
2. จงบอกความแตกต่างของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในระดับปริ ญญา
ตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกมาพอสังเขป
3. จงบอกแหล่งที่มาของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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แบบฝึ กทักษะบทที่ 3
ให้ นัก ศึ ก ษากํา หนดชื ่อ เรื ่ อ งการวิ จ ั ยในชั้น เรี ย น 1 เรื ่ อ ง แล้ว ระบุ ป ระเด็ น หลัก ใน
การศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พร้ อมทั้งเขียนรายละเอียดของเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง (ความยาวไม่ต่าํ กว่า 30 หน้า พร้อมทั้งรายการอ้างอิง คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

67

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
หัวข้ อเนื้อหาประจําบท

1. ความหมายและความสําคัญของความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
2. หลักการเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
3. การนําเสนอความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม

หลังจากจบบทเรี ยนแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังต่อไปนี้
1. บอกความหมายและความสําคัญของความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาวิจยั ได้
2. บอกหลักการเขียนความสําคัญของความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาวิจยั ได้
3. นําเสนอความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาวิจยั ได้อย่างเหมาะสม

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. วิธีสอน
ใช้วิ ธี ส อนแบบเน้น ผู้เ รี ย นเป็ นสํา คัญ โดยให้นัก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
จากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน หนังสื อ หรื อตําราอืน่ ๆ ก่อนชัว่ โมงเรี ยน ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการทํากิจกรรมและสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้วธิ ี การบรรยาย การอภิปรายซักถาม การปฏิบตั ิงานกลุ่ม และให้ทาํ แบบฝึ กปฏิบตั ิ
เป็ นรายบุคคล

สื่ อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 เรื่ อง ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
2. คําบรรยายในรู ป power point
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3. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการสรุ ป อภิปรายในห้องเรี ยน และในการนําเสนอ
ผลงานด้วย power point
3. ซักถามเพื่อทบทวนความรู ้และความเข้าใจในบทเรี ยน
4. ตรวจผลงานเป็ นรายบุคคลจากการฝึ กปฏิบตั ิ

คําถามทบทวน

1. จงอธิ บายว่า ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหามีความสําคัญอย่างไรต่อการวิจยั
2. จงบอกหลักการในการเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
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แบบฝึ กทักษะบทที่ 4
จากปั ญหาการวิจยั ที่นกั ศึ กษากําหนดไว้ในแบบฝึ กทักษะที่ 3 ให้นกั ศึกษาเขียนความ
เป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา โดยกําหนดประเด็นหลักที่จะนําเสนอในแต่ละย่อหน้า
(20 คะแนน)
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10
การเขียนรายงานการวิจยั
หัวข้ อเนื้อหาประจําบท

1. ความหมายของรายงานการวิจยั
2. ส่ วนประกอบในรายงานการวิจยั
3. หลักการเขียนรายงานการวิจยั
4. บทคัดย่องานวิจยั
4.1 บทคัดย่อภาษาไทย
4.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
5. หลักการอ้างอิง

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม

หลังจากจบบทเรี ยนแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้
1. บอกความหมายของรายงานการวิจยั ได้
2. บอกส่ วนประกอบในรายงานการวิจยั ได้
3. บอกหลักการเขียนรายงานการวิจยั ได้
4. เขียนบทคัดย่อรายงานการวิจยั ได้
4. เขียนรายงานการวิจยั ทั้งการสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. วิธีสอน
ใช้วิ ธี ส อนแบบเน้น ผู้เ รี ย นเป็ นสํา คัญ โดยให้นัก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
จากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน หนังสื อ หรื อตําราอืน่ ๆ ก่อนชัว่ โมงเรี ยน ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการทํากิจกรรมและสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยน
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้วธิ ี การบรรยาย การอภิปรายซักถาม การปฏิบตั ิงานกลุ่มและทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ

สื่ อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 เรื่ อง การเขียนรายงานการวิจยั
2. คําบรรยายในรู ป power point
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

การวัดและการประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเมื่อให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการสรุ ป อภิปรายในห้องเรี ยน ทําแบบฝึ กทักษะ
และนําเสนอผลงาน
3. ซักถามเพื่อทบทวนความรู ้และความเข้าใจในบทเรี ยน
4. ตรวจผลงานจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ และตรวจผลงาน

คําถามทบทวน

1. ให้นกั ศึกษาตอบคําถามต่อไปนี้
1.1 จงบอกความหมายของรายงานการวิจยั
1.2 ในรายงานการวิจยั มีส่วนประกอบอะไรบ้าง จงอธิ บาย
1.3 จงบอกหลักการเขียนรายงานการวิจยั พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นกั ศึกษาไปอ่านงานวิจยั ในบทที่ 5 เพิ่มเติม แล้วเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
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แบบฝึ กทักษะบทที่ 10
จากตัวอย่างงานวิจยั บทที่ 1-4 ที่กาํ หนดให้ จงเขียนสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั
และข้อเสนอแนะการวิจยั (20 คะแนน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบฝึ กทักษะบทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 10
คะแนนเต็มแบบฝึ กละ 20 คะแนน
1. การกําหนดความคิดริ เริ่ ม 5 คะแนน
2. การกําหนดความคิดคล่องแคล่ว 5 คะแนน
3. การกําหนดความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน
4. การสื่ อความหมายออกมาในรู ปของการเขียนอย่างเหมาะสม 5 คะแนน
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คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ชุ ดที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษา 31 คน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pre-test
5
4
8
3
10
5
8
7
5
8
3
3
6
3
2
5
5
8
8
2
7
7

Post-test
12
10
16
8
17
12
16
14
12
16
8
8
14
8
6
12
12
16
16
6
16
15
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
6
1
3
4
3
5
6
5

14
14
4
8
10
8
12
14
12
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คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ชุ ดที่ 2 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษา 31 คน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pre-test
6
5
9
8
11
7
8
8
7
6
7
6
7
6
5
6
7
8
9
5
7
8

Post-test
12
11
17
14
17
14
15
16
13
13
13
11
13
12
11
11
12
15
17
10
15
16
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
7
4
5
4
4
5
6
4

12
13
10
11
9
8
12
13
9
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คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ชุ ดที่ 3 การเขียนรายงานการวิจยั
คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษา 31 คน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pre-test
5
5
8
8
10
7
8
8
7
6
7
6
7
6
5
6
7
8
9
5
7
8

Post-test
10
11
15
14
15
13
15
16
13
13
13
11
13
12
11
11
12
15
17
10
15
16
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

6
7
4
5
4
5
5
6
5

12
13
10
11
9
9
10
12
9
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