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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง ผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิการคิดนอกกรอบ 
ที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา 
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อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชนินนัท ์พฤกษ์ประมลู  

  
งานวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายดงันี ้1. เพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกับเทคนิคการ

คิดนอกกรอบที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนกัเรียนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ของนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา 
และ  3. เพื่อหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้  โดยกลุ่มที่ศึกษาคือ 
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร  ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 57 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรู ้แบบวดั
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร  ์แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มที่ศกึษาที่ไม่เป็นอิสระกัน 
ส่วนการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะหส์รุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูร้ว่มกับเทคนิคการคิดนอกกรอบมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (3) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้อยู่ในระดบัมาก 4. แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิด
นอกกรอบในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ  การส่งเสริมความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตรแ์ละความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์สามารถใชเ้ทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด และเทคนิคการชะลอการตดัสินใจ 
ในขั้นอธิบาย และใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือกและเทคนิคการกระตุ้นสุ่ม  ในขั้นขยายความรู  ้และการส่งเสริมความริเริ่มทาง
วิทยาศาสตร ์ใชเ้ทคนิคการทา้ทาย เทคนิคพลิกกลบั และเทคนิคอุปมาอุปไมย ในการส่งเสริมขัน้ขยายความรู  ้และใชเ้ทคนิคการ
ออกแบบ ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the scientific creativity and learning 

achievement of Grade 11 students who learned using inquiry-based learning with lateral thinking techniques; (2) to 
study student satisfaction after using inquiry-based learning with lateral thinking techniques; (3) to propose guidelines 
for the select of proper lateral thinking techniques in the inquiry-based learning. The participants in this study 
consisted of 57 Grade 11 students who studied in the second semester of the 2020 academic year in a school in 
Bangkok using purposive selection. The research instruments consisted of lesson plans, a scientific creativity test, a 
learning achievement test and a learning process questionnaire on student satisfaction. The data were analyzed 
quantitatively using percentage, mean, standard deviation and a t-test for dependent samples. The qualitative data 
was analyzed using analytic induction. The results showed revealed following: (1) the scientific creativity mean score 
of the students after learning (M = 14.59, S.D. = 1.75) was higher than before learning (M = 9.91, S.D. = 1.44) with 
a .01 level of a statistical significance (t = -12.911, p = .000); (2) the learning achievement mean score of the students 
after learning (M = 21.91, S.D. = 3.15) was higher than before learning (M = 11.65 , S.D. = 3.17) with a .01 level of a 
statistical significance (t = -20.882, p = .000); (3) the students were satisfied with inquiry-based learning with lateral 
thinking techniques at a high level; and (4) guidelines for selecting the lateral thinking techniques in the inquiry-based 
learning  revealed that in order to promote scientific fluency and flexibility, it can be use for the dominant 
ideas, crucial factors and suspended judgment techniques in the explanation phase and the generation of 
alternative or random stimulation techniques in the elaboration phase. For promoting scientific originality, the 
following can be use: the challenging assumptions, the reversal method and the analogies technique in the 
elaboration phase and the design technique in the extension phase. 
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บทที ่1                                                                                              
บทน า 

ภูมิหลัง 
การสรา้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องอาศัยความคิดสรา้งสรรค์เป็นพื ้นฐานในการคิด

แกปั้ญหาที่มีความซบัซอ้น ประชากรในศตวรรษที่ 21 พึงเป็นผูท้ี่ปรบัเปลี่ยนตนเองใหร้บัมือกับ
สถานการณต่์าง ๆ โดยสามารถคิดสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ ขึน้มา อย่างรวดเรว็ แปลกใหม่ หลากหลาย 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง (Kind & Kind, 2007, p. 1; Madden et al., 
2013, p. 541; Partnership for 21st Century Skills, 2016; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2554,   
น. 2) ความคิดสรา้งสรรค์เป็น 1 ใน 8 ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  ปรากฏอยู่ในด้านการ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม โดยความคิดสรา้งสรรคม์ีความส าคัญ ประชากรที่มีความคิดสรา้งสรรค์
สามารถสรา้งความเติบโตทางเศรษฐกิจและพฒันาสงัคมที่ยั่งยืนได้ (Bobirca & Draghici, 2011, 
pp. 1447, 1151-1452) ประเทศใดที่สามารถดึงศกัยภาพเชิงสรา้งสรรคข์องประชากรออกมาใชใ้ห้
เกิดประโยชนไ์ดจ้ะยิ่งมีโอกาสพฒันาและเจรญิกา้วหนา้ไดม้ากขึน้ (อารี พนัธม์ณี, 2543, น. 5) ซึ่ง
นานาประเทศต่างมุ่งเนน้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่พลเมืองในประเทศของ
ตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของลิม (Lim, 2015, p. 56) ที่ไดท้ าการศึกษาความคิดสรา้งสรรค์
ในระบบการศึกษาของสิงคโปรแ์ละมาเลเซีย พบว่า การออกแบบการศึกษาของทั้งสองประเทศ
มุ่งเน้นฝึกฝนให้ประชากรสามารถสร้างผลผลิตที่สรา้งสรรค์น าไปสู่อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
ความคิดสรา้งสรรคจ์ึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคล การศึกษา องคก์ร ประเทศ และโลกของเรา 
(เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2554, น. 2)  

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ไดม้ีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยใช้

โมเดลประเทศไทย 4.0 ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีและ

นวตักรรม (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2559, น. 3-4) ซึ่งตอ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรค์ สอดคลอ้งกับ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นหนึ่ง

ในสมรรถนะส าคัญดา้นการคิด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น. 6) ต่อมาไดม้ีการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื ้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เพิ่มเติมในปี 2560 โดยยงัคง

หลกัการและโครงสรา้งเดิม แต่ปรบัปรุงความทันสมัยของเนือ้หา ค านึงถึงทักษะที่จ  าเป็นส าหรบั

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 เป็นส าคัญ ในส่วนของตัวชี ้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ได้มีการปรับปรุงจัดกลุ่มความรูใ้หม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับ
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ตัวชีว้ัด เน้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่  21 ซึ่งมี

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นทกัษะหนึ่ง เพื่อเตรียมพรอ้มใหน้กัเรียนสามารถแข่งขนัและ

อยู่รว่มกบัประชาคมโลกได ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560, น. 1-2)  

ความคิดสรา้งสรรค์ถูกเชื่อมโยงเขา้กับศาสตรห์รือองคค์วามรูใ้นหลาย ๆ ดา้น รวมถึงดา้น

วิทยาศาสตร ์ซึ่งถือเป็นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับความเขา้ใจธรรมชาติ เรียกว่า ความคิดสรา้งสรรค์

ทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  creativity) (Tang, 1986, p. 167) อันหมายถึง ความสามารถใน

การคิดและการกระท าโดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการ

แกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น และมีคณุค่า (Hu & Adey, 

2002, p. 393; Moravesik, 1981, p. 222; ปรียาภรณ ์ทองมาก, 2537, น. 44; สชุาดา อกัษรกริช, 

2551, น. 33) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตรม์ีความส าคัญในการสร้างทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร ์การคิดค้นการทดลอง การป้องกันภัยธรรมชาติ การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์และ

ความคิดริเริ่มของโครงการ (Moravesik, 1981, p.221) ความคิดสรา้งสรรคว์ิทยาศาสตรม์ีบทบาท

ส าคัญในการช่วยให้นักเรียนตอบสนองความต้องการที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคต (Kind & Kind, 

2007, p. 1) นักวิทยาศาสตรท์ี่มีความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรม์ีความสามารถในการ

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์คน้พบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ได ้(Feist, 2011, p. 298) สอดคลอ้ง

กับเมดเดนและคณะ (Madden et al., 2013, p. 541) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสรา้ง

นกัเรียนใหเ้ป็นนักวิทยาศาสตรท์ี่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากนักเรียนในยุคปัจจุบันจ าเป็นตอ้งเผชิญกับปัญหาที่ซบัชอ้นมากขึน้  จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์น าไปสู่การพัฒนาพลเมืองให้สามารถพัฒนา

เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้  

จากการศึกษา พบว่า มีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่านท าการศึกษาเก่ียวกับตัวแปร

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ดังเช่น งานวิจยัของ Liang (2002, pp. 127-128) ไดท้ าการ

ส ารวจความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในประเทศไตห้วัน  

ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในตัวอย่างจะมีการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างระดบัต ่าและระดบักลาง เช่นเดียวกบังานวิจยัของเซอแรนและคณะ (Ceran, 

Güngören, & Boyacıoğlu, 2014, p. 52) ใชแ้บบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮู

และเอดีย ์(Hu & Adey, 2002, p. 393) วัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนใน



  3 

โรงเรียนมธัยมศึกษาสองแห่งในประเทศตรุกี พบว่านกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความคิดคล่องมากกว่าความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม 

นอกจากนีเ้ฉิง (Cheng, 2004, p. 1) ไดด้  าเนินการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

ฟิสิกสเ์พื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นประเทศฮ่องกงโดยการวัดจาก

ค าถามปลายเปิด พบว่าสามารถส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได ้

เช่นเดียวกับเชอแลง (Chelang, 2014, p. 43) ไดใ้ชแ้บบฝึกการสืบเสาะหาความรูใ้นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษากับรายวิชาชีววิทยา พบว่าสามารถส่งเสริมใหค้วามคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนเพิ่มขึน้ ถึงแมจ้ะมีนกัการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่านท าการศึกษาเก่ียวกบัความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็

ตาม ผลการวิจยัยงัคงสะทอ้นถึงระดบัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่นกัเรียนยงัคงมีความ

จ าเป็นที่ตอ้งไดร้บัการพฒันาเพิ่มขึน้ 

วิชาชีววิทยาเป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่

เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและใกล้ตัวของนักเรียนน าไปสู่พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรไ์ดดี้ (ภาณินี เทพหนู, 2546, น. 6) จากการที่ผูว้ิจยัเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 

ของนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ปใชก้บันกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดเ้รียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมดว้ยจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้บบ 

5 ขั้นตอน แลว้ จ านวน 74 คน พบว่านักเรียนกลุ่มนีม้ีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ใน

องคป์ระกอบความคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตร ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และความคิดรเิริ่ม

ทางวิทยาศาสตร ์ต ่ากว่าเกณฑ์รอ้ยละ 50 มีเพียงองคป์ระกอบด้านความคิดละเอียดลออทาง

วิทยาศาสตรเ์ท่านัน้ที่สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด แสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรูท้ี่นักเรียนเรียนผ่าน

มาอาจไม่ไดง้เสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ดงันั้น

ครูจึงควรหาแนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์   

นอกจากนี ้ปัจจบุนัประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการศกึษาในเรื่อง

ของคุณภาพการศึกษา นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรท่ี์มีแนวโนม้ต ่าลงการ

จัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนเฉพาะในต าราเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2558, น. 149) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
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สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์ามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์สงูขึน้

ดว้ย (Kamonjo, Okere, & Wachanga, 2015, น. 86) จากการศึกษาพบว่า มีแนวทางการจดัการ

เรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลายแนวทาง ทัง้การใชห้น่วยการเรียนรู ้การ

ใชห้รือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้วิธีการจดัการเรียนรู ้การใชแ้นวคิด การใชชุ้ดกิจกรรม และ

การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู ้ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเลือกวิธีการจดัการเรียนรูจ้ากขอ้ดี ขอ้จ ากดั และ

บริบทของปัญหาโดยเลือกศึกษาในกลุ่มนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา 4 (ว30254) 

เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง ซึ่งเป็นเนือ้หาที่นักเรียนไดม้ีความรู้

พื ้นฐานมาแล้วจากการเรียนวิทยาศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันและเป็นเรื่องใกลต้ัวของนักเรียนจึงเหมาะสมในการส่งเสริมความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์หก้บันกัเรียน ทัง้นี ้จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนและแสดงความคิดเห็นที่

หลากหลาย เปิดโอกาสใหคิ้ดอย่างเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

สืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(บญุรตัน ์ จนัทร, 2558, น. 1-8) 

โดยมีงานวิจัยที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ในการส่งเสริมความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เช่น บญุรตัน ์ จนัทร (2558, น. 125-126) ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน ร่วมกับการสอดแทรกกิจกรรมฝึกคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์หก้ับ

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาฟิสิกส ์โดยแต่ละขัน้ของการสืบเสาะหาความรูจ้ะ

สอดแทรกกิจกรรมฝึกความคิดสรา้งสรรคใ์นองคป์ระกอบ ดา้นความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น

และความคิดริเริ่มในขัน้ใดขัน้หนึ่งตลอด 6 แผนการจดัการเรียนรู ้เช่น ขัน้กระตุน้ความสนใจ จะให้

นกัเรียนก าหนดปัญหาอย่างว่องไว แตกต่าง และหลากหลาย ขัน้ส  ารวจ นกัเรียนคิดสรา้งสรรคใ์น

การออกแบบการส ารวจตรวจสอบ ขั้นอธิบาย นักเรียนอภิปรายในประเด็นที่แตกต่าง ขั้นขยาย

ความรู ้นักเรียนเชื่อมโยงความรูใ้หม่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปริมาณมาก และแตกต่าง ขั้น

ประเมินผล นกัเรียนสรา้งชิน้งานใหแ้ปลกใหม่โดยใชแ้นวคิดที่ไดจ้ากการส ารวจตรวจสอบ เป็นตน้  

ซึ่งพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ใน

องคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่มและความคิดคล่องในระดับดีมากเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในระหว่าง

การจัดการเรียนรู ้อย่างไรก็ตาม การใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ตอนยังมี

ขอ้จ ากัดในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ึงต้องแทรกกิจกรรมฝึกความคิด
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สรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรเ์ข้าไปเพิ่มเติม ส่วนเพ็ญลภา บุญวงษ์ (2557, น. 132) ที่พัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยใชรู้ปแบบสืบเสาะหา

ความรูแ้บบ 7 ขัน้ตอนร่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบโดยน าเทคนิคการคิดนอกกรอบไปแทรกใน

ขัน้ตอนของรูปแบบสืบเสาะหาความรู ้2 ขัน้ตอน คือ ในขัน้ขยายความรูแ้ทรกเทคนิคความคิดหลกั

ปัจจัยชีข้าดในขัน้อธิบาย เทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน เทคนิคการพลิกกลับ เทคนิคชะลอการ

ตดัสินใจ เทคนิคอุปมาอุปไมย เทคนิคการกระตุน้สุ่ม และเทคนิคการสรา้งทางเลือก   ส่วนในขัน้

น าความรูไ้ปใช้แทรกเทคนิคการออกแบบและนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่าสามารถส่งเสริม

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์หก้ับนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองสูง

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันในการใชรู้ปแบบสืบเสาะหา

ความรูแ้บบ 7 ขัน้ตอนเพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต์อ้งมีการเพิ่มเทคนิคหรือ

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะ 

งานวิจัยนีโ้ดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้นตอน เพื่อกระตุ้นความ

สนใจของนกัเรียน สรา้งการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย และน าความรูไ้ปใชใ้นการประยุกตค์วามรู้

จากสิ่งที่นักเรียนเรียนรูม้าใหเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน อีกทัง้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู ้7 ขั้นตอนยังมีขั้นตอนการตรวจสอบความรูเ้ดิมที่ชัดเจน ซึ่งความรูเ้ดิมมี

ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะดา้นความคิดคล่องมี

ความสมัพันธ์มากที่สุด  นอกจากนีรู้ปแบบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน ยังประกอบดว้ย ขัน้น า

ความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะส่งเสริมให้ นักเรียนน าความคิดรวบยอดที่ได้เรียนมาไป

ประยุกตใ์ช ้ท าใหเ้กิดการสรา้งสิ่งใหม่ ๆ และสามารถต่อยอดทางความคิดโดยน าความรูท้ี่ไดใ้น

หอ้งเรียนไปประยุกตใ์ชก้ับความรูน้อกหอ้งเรียน (Ahmar, Ramlawaty, Masri, & Ahmar, 2017, 

p. 1) อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูอ้ย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการ

ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เนื่องจากตอ้งมีการสอดแทรกกิจกรรมหรือเทคนิคที่

สง่เสรมิคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

จากการศกึษาพบว่า เทคนิคการคิดนอกกรอบเป็นเทคนิคที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนพยายามเสนอ

แนวคิดของตนเอง และวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ (ภาณินี เทพหนู, 2546, น. 69) ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์อยู่บนพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีการคิด

นอกกรอบของเดอ โบโน ประกอบด้วย  16 เทคนิค (De Bono, 1982 , p. 116) ผู้วิจัยได้
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ท าการศึกษาและวิเคราะหก์ารจดัการเรียนรูใ้นแต่ละเทคนิค พบว่า มี 8 เทคนิค ที่เป็นเทคนิคหลกั

และเหมาะสมกบัวิชาวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ เทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด (Dominant ideas and 

crucial factors) เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended judgement) เทคนิคการท้าทาย

สมมติฐาน (Challenging assumptions) เทคนิคพลิกกลับ (The reversal method) เทคนิค

อุปมาอุปไมย (Analogies) เทคนิคการสรา้งทางเลือก (The generation of alternative) เทคนิค

การกระตุ้นสุ่ม (Random stimulation) และเทคนิคการออกแบบ (Design) ทั้งนีง้านวิจัยที่ผ่าน

มายงัไม่พบแนวทางในการเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบที่ชดัเจนในแต่ละขัน้การจดัการเรียนรู ้

และจากขอ้จ ากัดของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอนที่กล่าวมาโดยผูว้ิจัยท า

การแทรกเทคนิคการคิดนอกกรอบโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเทคนิคตามล าดบัขัน้ของ

กระบวนการทางปัญญาดา้นพทุธิพิสยัของบลมูที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอสนัและครทัวอล แบ่งเป็น 6 

ขัน้ คือ จ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห ์ประเมินค่า และคิดสรา้งสรรค์ (Anderson & Krathwohl, 

2001, pp. 66-69) ดังนัน้ เทคนิคที่เก่ียวกับการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ เทคนิคความคิดหลกัปัจจัยชีข้าด 

เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ ส่งเสริมความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น มาแทรกในขัน้อธิบาย 

เทคนิคที่เก่ียวกบัการน าความรูไ้ปเชื่อมโยงกบัสถานการณก์วา้งขวางขึน้ ไดแ้ก่ เทคนิคการทา้ทาย

สมมติฐาน เทคนิคพลิกกลบั เทคนิคอปุมาอปุไมย เทคนิคการสรา้งทางเลือก เทคนิคการกระตุน้สุ่ม 

มาแทรกในขัน้ขยายความรู ้ เทคนิคที่เป็นการเสนอแนวคิดใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคการออกแบบ จึงควร

น าไปอยู่ในขั้นน าความรูไ้ปใช้ เนื่องจากนักเรียนได้ผ่านการจ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห ์

ประเมินค่า มาแลว้ ส่งเสริมความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ด ้โดยผูว้ิจยัจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู ้

เรื่อง การรกัษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร ์จดัเนือ้หาใหเ้ป็นสดัส่วน ก าหนดเวลาชดัเจน จึงสะดวกต่อการน าไปใชใ้นการจดัการ

เรียนรู ้ตอบโจทยก์ับนิยามความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ทั้งความสามารถในการคิดและ

การกระท าโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการ

เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ละในการแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง เพื่อไดผ้ลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่

ซ  า้กบัผูอ่ื้น โดยผลการวิจยัจะเป็นประโยชนแ์ก่ครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อน าไปต่อยอดและประยุกตใ์ช้

ในการสง่เสริมความคิดสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรียน เพื่อสรา้งบคุลากรที่มีสามารถเผชิญกบัปัญหาซบั

ชอ้นที่คาดเดาไม่ไดใ้นอนาคต น าไปสูก่ารเป็นพลเมืองมีคณุภาพสามารถสรา้งผลผลิตที่สรา้งสรรค์
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้ และทราบถึงแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิด

นอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบที่ชดัเจน  

เพื่อเป็นแนวทางการจดัการเรียนรูใ้หก้บัครูและผูท้ี่สนใจน าไปใชเ้พื่อส่งเสรมิการเรียนรูข้องนกัเรียน

ต่อไป  

ค าถามการวิจัย 
1. การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ สามารถ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตรแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาย
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา ไดห้รือไม่ อย่างไร 

2. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักบัเทคนิค
การคิดนอกกรอบในระดบัใด 

3. แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรูร้่วมกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบเป็นอย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย  

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้    
1. เพื่อศึกษาผลการใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิด

นอกกรอบท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกับ
เทคนิคการคิดนอกกรอบ  

3. เพื่อหาแนวทางในเลือกใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบในการการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูร้ว่มกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

งานวิจยันีท้  าใหท้ราบผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการ
คิดนอกกรอบท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา และทราบระดบัความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู ้ท าใหไ้ดแ้นวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการ
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เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ในรายวิชาชีววิทยา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
5 และเป็นแนวทางส าคัญใหก้บัครู นักการศึกษา และผูส้นใจน าไปต่อยอดและประยุกตใ์ชใ้นการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หก้ับนกัเรียน เพื่อสรา้งบุคลากรที่มีสามารถเผชิญกบัปัญหาซบัชอ้นที่
คาดเดาไม่ได้ในอนาคต น าไปสู่การเป็นพลเมืองมีคุณภาพสามารถสรา้งผลผลิตที่สรา้งสรรค์
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุม่ที่ศกึษา 
  กลุ่มที่ศึกษาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3  หอ้ง จ านวน 
57 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์เนื่องจาก
เป็นงานวิจยัที่ตอ้งการส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ที่จ  าเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรม์าร่วมในกระบวนการคิด จึงเหมาะสมกบันกัเรียนที่เรียน
ในแผนการเรียนที่เนน้วิทยาศาสตร ์
 ตวัแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิด
นอกกรอบ 

2. ตวัแปรตาม คือ  
2.1 ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้

                        2.4 แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูร้ว่มกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ หมายถึง 

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่นักเรียนสืบค้นหาความรูด้้วยตนเอง โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในค าถามเชิง
วิทยาศาสตร ์ให้ความส าคัญกับหลักฐานในการตอบค าถาม สรา้งค าอธิบายจากหลักฐาน 
เชื่อมโยงค าอธิบายกบัความรูท้างวิทยาศาสตร ์และนกัเรียนสื่อสารและอธิบายเหตผุล ร่วมกบัการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสอดแทรกเทคนิคการคิดนอกกรอบ ที่ ใช้ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากวิธีการแก้ปัญหาเดิม 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน และใชเ้ทคนิคการคิดนอก
กรอบของเดอ โบโน มาสอดแทรกในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้เพื่อส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรโ์ดยมีขัน้ตอนและเทคนิคดงันี ้ 

1) ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดิม (Elicitation phase) เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความรูเ้ดิม 
โดยครูใชค้  าถามที่เป็นการทดสอบความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียนที่นักเรียนพึงมีมาก่อน 
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไ้ปยังประสบการณ์ที่ตนมี ท าใหค้รูไดท้ราบว่านักเรียนแต่ละ
คนมีความรูพ้ื ้นฐานเป็นอย่างไร ครูควรเพิ่มเติมความรู้ส่วนใดให้นักเรียน และครูยังสามารถ
วางแผน การจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

2) ขัน้เรา้ความสนใจ (Engagement phase) เป็นการน าเขา้สู่เนือ้หาในบทเรียน ซึ่งอาจเกิด
จากความสนใจของนกัเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจเก่ียวกบัประเด็นหรือ
ปัญหาของระบบร่างกาย หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมที่นักเรียนไดเ้รียนรู ้ครูท าหนา้ที่
กระตุน้ใหน้ักเรียนสรา้งค าถาม เกิดความอยากรูอ้ยากเห็น และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาใหแ้ก่
นกัเรียน โดยนักเรียนศึกษาประเด็นจากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอรเ์น็ต วารสาร งานวิจัย เป็นตน้  เพื่อ
น าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป      

3) ขัน้ส  ารวจคน้หา (Exploration phase) เมื่อนักเรียนท าความเขา้ใจประเด็นหรือค าถามที่
สนใจแลว้ ในขัน้นีน้กัเรียนตอ้งวางแผนการปฏิบติัการ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้
ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ สืบคน้ขอ้มูล หรือ ท ากิจกรรมทดลอง  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างพอเพียง  

4) ขั้นอธิบาย (Explanation phase) นักเรียนจะน าข้อมูลจากขั้นส ารวจค้นหามาท าการ
วิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ บรรยายสรุป ตาราง หรือ
กราฟ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการ
ทดลอง โดยอา้งอิงประจกัษพ์ยานอย่างชดัเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป ขัน้นีน้กัเรียนจะไดอ้ธิบาย
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อย่างสรา้งสรรค์ โดยแทรกเทคนิคความคิดหลักปัจจัยชี ้ขาด (Dominant ideas and crucial 
factors) เป็นการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนรวบรวมค าตอบทัง้หมด และพิจารณาเขียนความคิดหลกั 
ครูมีบทบาทในการดคู าตอบที่แตกต่างจากนักเรียนคนอ่ืน และใหน้กัเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าท าไม
ถึงตอบค าถามอย่างนัน้ ซึ่งส่งเสริมความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และแทรกเทคนิคการชะลอ
การตัดสินใจ (Suspended judgment) เป็นกิจกรรมให้นักเรียนสรา้งแนวคิดที่แปลกใหม่ โดย
นกัเรียนแต่ละคนหาวิธีแกปั้ญหาทางชีววิทยา แลว้เสนอค าตอบของปัญหาที่ก าหนดให ้จากนัน้น า
ค าตอบของนกัเรียนแต่ละคนมาคิดพิจารณาแลว้เลือกค าตอบที่ดีที่สดุอย่างสมเหตสุมผล  

5) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration phase) เป็นการน าความรูท้ี่นักเรียนสรา้งขึน้ไปเชื่อมโยง
กับความรูเ้ดิมหรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใหม่ ท าใหเ้กิดความรูใ้นวงกวา้งขึน้ ครูจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หน้กัเรียนไดใ้ช้
ความรูข้ยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับความรูเ้ดิม ส่งเสริมให้
นกัเรียนตัง้ประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยใชเ้ทคนิค
ต่อไปนีเ้ทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง โดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกบัเนือ้หาที่จะสอน ไดแ้ก่ 

เทคนิ คการท้าทายสมม ติฐาน  (Challenging assumptions) ใช้ในกรณี ที่ ต้องการ
เปลี่ยนแปลงความคิดโดยหลีกเลี่ยงรูปแบบเดิม ใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ เป็นการจดักิจกรรม
ใหน้กัเรียนหาค าตอบเก่ียวกบัปัญหาทางชีววิทยา แลว้น าค าตอบเหล่านัน้มาตัง้เป็นค าถามต่อไป
เรื่อย ๆ จนไดค้ าตอบที่หลากหลาย เป็นการสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

เทคนิคพลิกกลับ (The reversal method) ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
รูปแบบเอง ช่วยใหส้ามารถจัดขอ้มูลที่มีอยู่ไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ เป็นการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนกระท าย้อนกลับจากเดิมที่เคยเป็นมา เช่น กิจกรรมเรื่องการวัดอัตราการหายใจ ให้
นักเรียนคิดกลบัในการเปลี่ยนกลบัขัน้ตอนการวัดอัตราการหายใจของสตัว ์ท าใหไ้ดท้างเลือกใน
มมุมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์  

เทคนิคอุปมาอุปไมย (Analogies) ใชใ้นกรณีที่สรา้งเหตุการณ์เพื่อขัดขวางความต่อเนื่อง
ของรูปแบบเดิม บางครัง้การน าสิ่งที่ไม่น่าจะน ามาเปรียบเทียบกนัน ามาซึ่งความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ 
เป็นการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนใช้สถานการณ์ที่เกิดขึน้ไปเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น 
กิจกรรมเรื่องโครงสรา้งและการล าเลียงสารในระบบหมนุเวียนเลือด ใหน้ักเรียนเปรียบเทียบวงจร
การไหลเวียนเลือด เปรียบเสมือนสิ่งของอะไรไดบ้า้ง ท าให้เกิดการคิดเชื่อมโยงเกิดขึน้ ส่งเสริม
ความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์
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เทคนิ คการสร้างทางเลื อก  (The generation of alternative) ใช้ในกรณี ที่ ต้อ งการ
เปลี่ยนแปลงความคิดโดยหลีกเลี่ยงรูปแบบเดิม ใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ เป็นการจดักิจกรรม
ใหน้ักเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลายใหม้ากที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้ไม่ยึดติดกับค าตอบที่เป็นไป
ไดม้ากที่สดุ สง่เสรมิความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์  

เทคนิคการกระตุ้นสุ่ม (Random stimulation) ใช้ในกรณีที่สรา้งเหตุการณ์เพื่อขัดขวาง
ความต่อเนื่องของรูปแบบเดิม โดยเชื่อมโยงค าที่สุ่มไดก้ับสิ่งที่ก าลงัคิดอยู่ เป็นการจดักิจกรรมให้
นกัเรียนใชค้ าที่สุ่มหรือคดัเลือกมาจากเรื่องที่เรียน แลว้มาแลว้เขียนบรรยายความสมัพนัธโ์ดยการ
คิดจินตนาการที่เป็นไปไดห้รือสอดคล้องกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์โดยนักเรียนใชข้อ้มูลทุก
อย่างที่มีผสมผสานกับขอ้มูลต่าง ๆ ทัง้ที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง เป็นการส่งเสริมไดท้ัง้ความคิด
คลอ่งและความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์

6) ขัน้ประเมินผล (Evaluation phase) ขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียน โดยใช้
การประเมินนักเรียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ไดแ้ก่ การใชค้  าถาม การใชแ้บบทดสอบ และการ
สังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี ้ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 

7) ขัน้น าความรูไ้ปใช ้(Extension phase) เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ไดเ้รียนมาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปสร้างเป็น
สิ่งประดิษฐ์ได้ ครูจะต้องมีการกระตุ้นและจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนน าความรูท้ี่ ได้ไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่และเกิดประโยชนต่์อชีวิตประจ าวนั  ในขัน้นีน้กัเรียนจะไดอ้อกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ และสรา้งสรรค์ ซึ่งส่งเสริมความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์โดยแทรกเทคนิคการ
ออกแบบ (Design) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์
สิ่งของที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ซ  า้กนั  

2. ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถในการคิดของนกัเรียนโดย
ใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง 
เพื่อไดผ้ลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น และมีคณุค่า แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่     

 1) ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
คิดหาค าตอบที่สอดคลอ้งกบัหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างรวดเรว็และมีปรมิาณมากในเวลาที่
จ  ากดั 

 2) ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการ
คิดหาค าตอบที่สอดคลอ้งกบัหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง 
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 3) ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิด
สิ่งที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากคนอ่ืน โดยเกิดจากการน าเอาหลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรม์าคิดดดัแปลงและประยุกตใ์หเ้กิดสิ่งใหม่ขึน้  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูท้างดา้นพุทธิพิสัยของ
นกัเรียน ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ในรายวิชาชีววิทยา 
เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน ้าเหลือง ซึ่งวัดได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแบบปรนัย ประเภทเลือกตอบ 5 ตัวเลือกวดัพฤติกรรมการเรียนรูท้ัง้หมด 4 ดา้น คือ 
จ า เขา้ใจ ประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์ ตามแนวคิดของของบลูมที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอรส์ันและ   
ครทัวอล จ านวน 30 ขอ้ ทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ   

4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้ึกหรือทศันคติที่ออกมาจากจิตใจ
ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ต่อการจัดการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นการ
จดัการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้ดา้นสื่อการเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล วดัได้
จากแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัความพึงใจ มาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ ดา้นละ 5 ขอ้รวม 20 ขอ้   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ  
 

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

 
ตัวแปรตาม  

1. ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
4. แนวทางในการเลือกใชเ้ทคนิคการคิด

นอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการ
คิดนอกกรอบ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ มี

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
3. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบมี

ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) ขึน้ไป 
 
 
 



  

บทที ่2                                                                                             
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
  ในการศกึษาผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการ
คิดนอกกรอบที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

1. ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.1 ที่มาของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.2 ความส าคญัของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 
1.3 ความหมายของความคิดสรา้งสรรคแ์ละความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.4 องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.5 การจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.6 บทบาทของนกัเรียนและครูในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์
1.7 แนวทางการวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

2. การจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา 
2.1 แนวคิดหลกัชีววิทยาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
2.2 แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์น
รายวิชาชีววิทยา  

3. การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.1 ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.3 คณุลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.4 ประเภทของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.5 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
3.6 บทบาทของนกัเรียนและครูในกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
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4. การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
4.1 ความหมายของการคิดนอกกรอบและเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
4.3 การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

5. การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
6. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

6.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
6.2 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
6.3 การวดัและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

7. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้ 
7.1 ความหมายความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
7.2 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
7.3 การวดัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
 

1. ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
1.1 ที่มาของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความคิดสรา้งสรรค ์พบว่า มี
นักการศึกษาและองค์กรทางการศึกษาได้เริ่มต้นศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรค์ ในปี      
ค.ศ.1950 โดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American psychological association) ซึ่งมีกิลฟอรด์ 
(J. P. Guilford) ท าหนา้ที่เป็นประธานสมาคมในสมยันัน้ โดยกิลฟอรด์ไดท้ าการศึกษาและอธิบาย
โครงสรา้งของความคิดสรา้งสรรคด์้วยแบบจ าลองโครงสรา้งทางสติปัญญา (The structure of 
intellect model) ประกอบด้วย 3 มิ ติ คือ 1. มิติด้านเนื ้อหา (Content) 2. มิ ติด้านวิธีการคิด 
(Operation) และ 3. มิติดา้นผลของการคิด (Product) ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสิ่งแปลกใหม่ 
น าไปสูก่ารแกปั้ญหาต่าง ๆ มากมาย (Guilford, 1956, pp. 267-269) 

หลงัจากนัน้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรคจ์ึงแพรห่ลายมากขึน้ โดย ในปี 
ค.ศ.1965 วอลแลช และโคแกน (Wallach & Kogan, 1965, p. 34) ไดศ้ึกษาวิจยัและแบ่งขัน้ตอน
ของกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้น เตรียม  (Preparation)                     
ขั้นความคิดครุกรุ่น (Incubation) ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination) ขั้นทดสอบความคิดและ
พิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ปี ค.ศ.1972 วิลเลียมส์ (Williams, 



  16 

1972, p. 2) ได้น าเสนอวิธีการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ตามแนวคิด “Williams Cube CAI 
Model” ซึ่งประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเนือ้หา (Content) มิติดา้นพฤติกรรมการสอนของครู 
(Teacher behavior) และมิติดา้นพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน (Pupil behavior) เพื่อน าไปใช้
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์ัง้ดา้นความรู ้ความคิด และเจตคติ ซึ่งในปีเดียวกนั ทอรแ์รนซ์ (E. P.  
Torrance, 1972, p. 114) ไดท้ าการศึกษาและพัฒนาแบบวัดความคิดสรา้งสรรคข์ึน้ เพื่อใชว้ัด
ความสามารถในการคิดอเนกนัย (Divergent thinking) ซึ่งหมายถึง ความคิดหลายทิศทางในการ
แก้ปัญหา น าไปสู่ผลผลิตหรือค าตอบได้หลายอย่าง  โดยทอรแ์รนซ์เป็นผู้น าแนวคิดและ
องค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรคข์องกิลฟอรด์มาใช้ในการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาถึง
กิจกรรมและสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์รวมถึงการวดัความคิดสรา้งสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยแยกความคิดสรา้งสรรคอ์อกเป็น 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  และความคิดริเริ่ม (Originality) 
จนน าไปสู่การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ (The creative problem solving 
process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1 การพบความจริง (Fact finding) ขั้นที่  2 การ
ค้นพบปัญหา (Problem finding) ขั้นที่  3 การค้นพบแนวคิด (Idea finding) ขั้นที่  4 การค้นพบ
ค าตอบ (Solution finding) และขั้นที่  5 ยอมรับผลจากการค้นพบ  (Acceptance finding) 
นอกจากนี ้ ในปี ค.ศ. 1982 เดอโบโน (De Bono, 1982, p. 53) ได้ศึกษาเก่ียวกับความคิด
สรา้งสรรคแ์ละอธิบายความคิดสรา้งสรรค ์ว่าเป็นความสามารถของที่คิดนอกกรอบจากความคิด
เดิม ซึ่งการคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) เป็นการคิดที่แตกต่างออกไปจากแนวคิดเดิม ท าให้
เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่เป็นทางเลือกที่ใชแ้กปั้ญหาหลาย ๆ ทาง รวมถึงการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่  ๆ 
ขึน้มาดว้ย  

ต่อมา ไดม้ีผูท้ี่ศกึษาโดยเชื่อมโยงความคิดสรา้งสรรคเ์ขา้กบัศาสตรห์รือองคค์วามรูใ้น
หลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร ์ ซึ่งถือเป็นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับความเขา้ใจธรรมชาติ 
เรียกว่า ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์(Scientific  creativity) (Tang, 1986, p. 167) ไดม้ี
นักวิจัยท าการศึกษาเพื่อวัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ไดแ้ก่ ฮูและเอดีย ์
(Hu & Adey, 2002, pp. 393-395) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 3 องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม เป็นแบบวัดประเภทเขียนตอบ มีทั้งหมด 7 ขอ้ ภายในเวลา 60 นาที 
โดยแต่ละข้อวัดองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขอ้ 1 – 4 วัดได้ทั้ง 3 
องคป์ระกอบ ขอ้ 5 – 7 วดัความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม และขอ้ที่ 7 วดัความสามารถในการ
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ออกแบบผลิตภัณฑท์างวิทยาศาสตรเ์ชิงสรา้งสรรค ์ใชเ้วลา 60 นาที และไดอ้ธิบายว่า ความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรเ์ป็นการบูรณาการระหว่างความคิดสรา้งสรรคแ์ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์จากนัน้มีผูว้ิจัยไดท้ าการปรบัปรุงแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮู
และเอดีย์ (Aktamis, Permez, Can, & Ergin, 2005, pp. 3-5) โดยปรับปรุงข้อค าถามมีความ
เหมาะสมมากขึน้ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหม้ีความคลา้ยคลึงกนั และจ านวนขอ้ค าถาม
เหลือ 6 ขอ้ ภายในเวลา 40 นาที นอกจากนี ้อายาส และแซก (Ayas & Sak, 2013, pp. 316-329) 
ไดพ้ฒันาแบบวัดศกัยภาพการคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์แบ่งการวดัออกเป็น 3 กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสรา้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน และการประเมินหลกัฐาน ใน
แต่ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์บ่งการวดัองคป์ระกอบความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์
เป็น 2 องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น โดยมีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด ต่อมาจึงไดม้ีการศึกษาเพื่อวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรใ์นนักเรียน  โดย
งานวิจัยของเหลียง (Liang, 2002, pp. 127-128) ได้ท าการส ารวจความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ในประเทศไตห้วนั  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในตัวอย่างมักจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างระดบัต ่าและ
ระดับกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของเซอแรนและคณะ (Ceran et al., 2014, p. 52) ใช้แบบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮูและเอดีย ์วัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองแห่งในประเทศตุรกี พบว่านักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความคิดคล่องมากกว่าความคิดยืดหยุ่นและ
ความคิดรเิริ่ม  

นอกจากนี ้ในการศึกษาเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ไดม้ีนักวิจัย
ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้เทคนิคการเรียน วิธีการจดัการเรียนรูต่้าง ๆ มาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู ้เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ฟอรด์ (Ford, 1976, p. 6598) ได้
ศกึษาโดยท าการฝึกความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต ่ากว่า
ปกติโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกต่าง ๆ ตามแนวคิดของวิลเลียมส ์ท าวิจัยกบันกัเรียนเกรด 10 (ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4) จ านวน 30 หอ้ง แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 18 หอ้ง และกลุ่มควบคุม 12 หอ้ง โดย
จดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์ปัดาหล์ะ 2 กิจกรรม เป็น
เวลา 12 สปัดาห ์ผลวิจัยพบว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดค้ะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์ูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ส่วนงานวิจัย อ่ืน ๆ ได้แก่ เฉิง (Cheng, 2004, p. 43) ได้ด าเนินการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
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กิจกรรมการเรียนรูฟิ้สิกสเ์พื่อกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นประเทศฮ่องกง
โดยการวัดจากค าถามปลายเปิด พบว่าสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
วิทยาศาสตรไ์ด ้เช่นเดียวกบั เชอแลง (Chelang, 2014, p. 43) ไดใ้ชแ้บบฝึกการสืบเสาะหาความรู้
ในนักเรียนมัธยมศึกษาในรายวิชาชีววิทยา พบว่าสามารถส่งเสริมให้ความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มขึ ้น  ส าหรับงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรใ์นประเทศไทยนั้น มีผู ้ได้ท า  การศึกษา โดยใช้รูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน หลายงานวิจยั ไดแ้ก่ 
การใชว้ิธีการสอนคิดนอกกรอบ (คณารกัษ์ โชติจนัทึก, 2548, น. 50-51) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สรา้งสรรค ์(บุศรา  จิตวรรณา, 2551, น. 152-153) เกมวิทยาศาสตร ์(กุลธิดา พลเยี่ยม, 2552, น. 
55) โครงงานวิทยาศาสตร ์(บัวซ้อน ต ามะ, 2554, น. 77) และ การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์(บุญลอย มูลน้อย, 2560, น. 287) 
ลว้นแต่ใหผ้ลการวิจัยไปในทางเดียวกันคือ นกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์งูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติตามระดบัที่ก าหนด  

ดงันัน้ จากที่มาของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาขา้งตน้ จะ
เห็นไดว้่าความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์ีที่มาจากความคิดสรา้งสรรค ์มีการเชื่อมโยงกับ
ความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์มีทั้งในรูปแบบที่ เป็นการสรา้งแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรแ์ละน ามาใชว้ัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต์ลอดจนเป็นการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู ้เทคนิคการเรียนรู ้วิธีการจัดการเรียนรูต่้าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรูใ้นวิชา
วิทยาศาสตร ์เพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน 
 

 1.2 ความส าคญัของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์  
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นหนึ่งในทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเครือข่าย

องค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 (Partnership for 21st Century 
Skills, 2016) หรือ P21 ไดก้ าหนดทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตอ้งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ต่อมาประเทศไทยโดยสภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น. 
6) ไดก้ าหนดทกัษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 – 
2579 ประกอบดว้ยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า3Rs + 8Cs โดยเพิ่มตวั C ตัวที่ 8 คือ Compassion 
(ความมีเมตตา กรุณา วินัย คณุธรรม จริยธรรม) ทัง้นีเ้นื่องมาจากปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
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และการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ จึงเป็นสาเหตุให้มีการเพิ่มด้าน
คณุธรรมจริยธรรมเขา้ไปเป็นหนึ่งในทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 15-16) ไดว้างเป้าหมายดา้น
นักเรียนโดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนใหม้ีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ทักษะด้านการสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (Creativity and innovation) ถือเป็นหนึ่งในทักษะการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยไดว้างเป้าหมายไว ้ในยคุที่เทคโนโลยีและนวตักรรมมีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศ การสรา้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะตอ้งอาศัยความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
พื ้นฐานในการคิดแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน บุคคลในศตวรรษที่  21 จึงควรเป็นผู้ที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนตนเองใหร้บัมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคิดสรา้งสรรค์สิ่ งต่าง ๆ ขึน้มา อย่าง
รวดเร็ว แปลกใหม่ และรอบดา้น ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างกวา้งขวาง (เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศ์กัดิ,์ 2554, น. 2)  

การพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเป้าหมายหนึ่งในการพฒันาความสามารถในการ
คิดของนักเรียนซึ่งจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุ
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน ในดา้นความสามารถในการคิดประกอบดว้ย ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การคิดอย่างสรา้งสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็นระบบ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น. 6) ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงมาตรฐานการ
เรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติมในปี 
2560 ปรบัปรุงความทนัสมยัของเนือ้หา ค านึงถึงทกัษะที่จ  าเป็นส าหรบัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
เป็นส าคัญ ในส่วนของปรบัปรุงมาตรฐานการเรียนและตัวชีว้ัดในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้จัดกลุ่มความรูใ้หม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับ
ตัวชีว้ัด เน้นใหน้ักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และมีทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 
เพื่อเตรียมพรอ้มใหน้กัเรียนสามารถแข่งขนัและอยู่ร่วมกบัประชาคมโลกได ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 
2560, น. 1-2)  

ความคิดสร้างสรรค์จึงถูกเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิด
สรา้งสรรคม์ีความส าคญัในการคิดแกปั้ญหาที่มีความซบัซอ้น คิดที่จะสรา้งสิ่งต่าง ๆ ขึน้มา อย่าง
รวดเร็ว แปลกใหม่ ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างกวา้งขวาง และรอบดา้น (เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศ์กัดิ์, 2554, น. 4) ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นทักษะที่จ  าเป็นในเตรียมพรอ้มใหน้กัเรียนสามารถ
แข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 1-2) สอดคลอ้งกับอารี 
พันธ์มณี (2543, น. 5) ที่กล่าวว่าประเทศใดก็ตามที่แสวงหาและดึงศักยภาพเชิงสรา้งสรรคข์อง
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ประชากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มาก
เท่านัน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่องการพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อสรา้งตวัชีว้ดัของความคิดสรา้งสรรคท์ี่มีบทบาทในการขบัเคลื่อนการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมส าหรบั 27 ประเทศในสหภาพยโุรป ผลการวิจยัพบว่าความสามารถเชิงสรา้งสรรคม์ีแนวโนม้
ที่จะกลายเป็นกุญแจส าคัญในการแข่งขันระดับโลก ดังนัน้ผลการส ารวจยืนยันว่าพรสวรรคแ์ละ
ความคิด สรา้งสรรคม์ีความส าคญัอยู่ในระดบัที่สงูกว่าปัจจยัการผลิตแบบดัง้เดิม เช่น แรงงานหรือ
ทุน โดยประชากรที่มีความคิดสรา้งสรรคส์ามารถสรา้งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
สงัคมที่ยั่งยืนได ้(Bobirca & Draghici, 2011, pp. 1447, 1451-1452)  

ส าหรบัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรน์ัน้ มีความส าคญัในการสรา้งทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร ์การคิดค้นการทดลอง การป้องกันภัยธรรมชาติ การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์และ
ความคิดริเริ่มของโครงการ (Moravesik, 1981, p. 221) ความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตรม์ี
บทบาทส าคัญในการช่วยใหน้ักเรียนตอบสนองความตอ้งการที่คาดเดาไม่ไดใ้นอนาคต (Kind & 
Kind, 2007, p. 1) นักวิทยาศาสตรท์ี่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ะมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ค้นพบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ได้ (Feist, 2011, p. 298) 
สอดคลอ้งกับแมดเดนและคณะ (Madden et al., 2013, p. 541) ที่ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของ
การสรา้งนกัเรียนใหเ้ป็นนกัวิทยาศาสตรท์ี่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนในยุคปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งเผชิญกับปัญหาที่ซบัชอ้นมากขึน้ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์น าไปสู่การพัฒนาพลเมืองใหส้ามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้ 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรม์ีความส าคัญใน              
2 ประเด็น ได้แก่ 1.ช่วยนักเรียนให้พร้อมเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนและแก้ไขปัญหานั้นอย่าง
สรา้งสรรคโ์ดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาผนวกกับ
ความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งหากนกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ะน าไปสูก่ารคิดคน้การ
ทดลอง การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์การคน้พบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ ๆ 
น าไปสู่เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้ 2. ช่วยสรา้งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พฒันาสงัคมที่ยั่งยืน เห็นไดจ้ากประชากรของประเทศที่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์ูง 
สามารถพฒันาดา้นเทคโนโลยีขัน้สงูและมีการลงทนุอย่างต่อเนื่อง  
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 1.3 ความหมายของความคิดสรา้งสรรคแ์ละความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
จากการศึกษาความหมายความคิดสรา้งสรรคจ์ากงานวิจยัและงานเขียนของนักวิจยั

และนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน มีความสอดคล้องกัน สามารถสรุปได้ว่า  ความคิดสรา้งสรรค ์
(Creativity) คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สงัเกต รบัรู ้เขา้ใจและเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์
จนสรา้งผลิตผลหรือสิ่งประดิษฐ์  หรือวิธีการคิด ทฤษฏี หลกัการ ที่แปลกใหม่ไดส้  าเร็จ (Fromm, 
1963, p. 5; Mednick, 1962, p. 6; Torrance, 1962, p. 42; Wallach & Kogan, 1965, p. 34; 
ดิลก ดิลกานนท์, 2534, น.40; พรรณี  เกษกมล , 2534, น. 75; อารี รังสินันท์, 2526, น. 5)  
นอกจากนีก้ิลฟอรด์ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสรา้งสรรคเ์พิ่มเติมว่าเป็นลกัษณะความคิดอเนก
นัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่  หลายมุม  คิดได้กว้างไกล 
(Guilford, 1956, p. 61; อารี รงัสินนัท,์ 2526, น. 5)  

จากการให้นิยามของความคิดสรา้งสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ผู้วิจัยสรุป
ความหมายของ ความคิดสรา้งสรรค ์คือ ความสามารถของบุคคลที่สังเกต รบัรู ้เขา้ใจเชื่อมโยง
ความสมัพันธ ์คิดไดห้ลายทิศทางหลายแง่มมุ และคิดไดก้วา้งไกล จนสามารถสรา้งสิ่งแปลกใหม่ 
ผลิตผล หรือ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ตลอดจนวิธีการคิด องค์ความรูแ้ละทฤษฎีใหม่ ๆ ได้
ส  าเรจ็     

ในส่วนของความหมายของความหมายของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรน์ัน้ 
(Scientific creativity) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่ามีผู ้เชี่ยวชาญและนักการ
ศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์คือ คุณลักษณะที่
หลอมรวมแนวคิดและมโนทัศน์ใหม่  ๆ   ผนวกเข้ากับความรูท้างวิทยาศาสตร ์ (Hu & Adey, 
2002, p. 393; Moravesik, 1981, p. 222) เป็นการคิดและการกระท าของบุคคลโดยใชห้ลักการ
ทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหาได ้ (Moravesik, 1981, p. 
222; Plitz & Sund, 1970, p. 4) เพื่อไดส้ิ่งที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น (ปรียาภรณ ์ทองมาก, 2537, 
น. 44; สุชาดา อักษรกริช, 2551, น. 33) อีกทั้งมีคุณค่า (ณัฐณิชา เติมสินวาณิช, 2550, น. 34;     
สมจิต สวธนไพบูลย์, 2537, น. 7-11) และเป็นความสามารถของบุคคลที่คิดไดห้ลายแนวทาง        
(ประจิต  นามโคตร, 2530, น. 6)  

ส าหรับความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์เฟียส (Feist, 2011, p. 298) กลา่วว่า คนทั่วไปมกัมองว่าความคิดสรา้งสรรคม์ีความ
เก่ียวข้องกับศิลปะเท่านั้น เช่น บทกวี นวนิยาย การถ่ายภาพ การแต่งเพลง แต่ความจริงแล้ว
ความคิดสรา้งสรรคเ์ก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ เรื่องในชีวิต เช่น การท าอาหาร การผลิตสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึง
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วิทยาศาสตรด์้วย คือ การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ การค้นพบสิ่งใหม่ที่มีความส าคัญทาง
วิทยาศาสตร ์ท าใหเ้กิดนกัวิทยาศาสตรท์ี่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์นอกจากนีพ้ลิทซ์
และซันด์ (Plitz & Sund, 1970, p. 4) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสอนความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนและได้สรุปถึงความแตกต่างระหว่างความคิดสรา้งสรรค์กับความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรว์่า ความคิดสรา้งสรรค ์คือ ความคิดและการกระท าในการเรียนรูก้าร
แกปั้ญหาของบุคคลที่แปลกใหม่ ส่วนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรคื์อความคิดและการ
กระท าในการเรียนรูก้ารแกปั้ญหาของบุคคล โดยตอ้งใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
เน้นความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลผลิตใหม่  ๆ และมีคุณค่า สอดคล้องกับสมสุข ธีระไพจิตร 
(2537, น. 139) ได้เสนอเพิ่มเติมว่าความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรก์่อให้เกิดการพัฒนา
ทางดา้นสติปัญญา การแกปั้ญหาการคน้หาความรูใ้หม่ อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาความหมายของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ
และนกัการศึกษาหลายท่าน  สรุปไดว้่า ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์คือ ความสามารถใน
การคิดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหาได้
หลายแนวทาง เพื่อไดผ้ลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น และมีคณุค่า โดยความคิดสรา้งสรรคก์ับ
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์ีความหมายใกลเ้คียงกันในเรื่องกระบวนการคิดและการ
กระท าเพื่อได้ผลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กับผู้อ่ืน และมีคุณค่า แต่ความคิดสรา้งสรรค์จะให้
ความหมายรวม ๆ ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงกับศาสตรใ์ด ส่วนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ะ
จ าเพาะกับวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหา เน้นความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลผลิตหรือความรูใ้หม่ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 1.4 องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 
 นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคไ์ว ้
4 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดค าตอบได้อย่าง
รวดเร็วมีปริมาณมากและไม่ซ  า้เพื่อตอบสนองต่อค าถาม ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางภาษา หรือ
ท่าทาง เช่น ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ดนตรี และศิลปะ เป็นต้น หรืออาจจะกล่าวได้ อีก
อย่างหนึ่งว่า เป็นความคิดคล่องทางดา้นการเชื่อมโยงความสมัพันธ์ (Guilford, 1956, pp. 145-
146;   Torrance, 1972, pp. 91-92) 
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2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง และสามารถแปลงความรู ้หรือประสบการณ์ ให้เกิด
ประโยชนไ์ดห้ลาย ๆ ดา้น (Guilford, 1956, pp. 145-146; Torrance, 1972, pp. 93)  

3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดแปลกใหม่ที่
แตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอ่ืน อาจเกิดจากการน าเอาความรูเ้ดิมมาคิดดัดแปลงและ
ประยกุตใ์ชท้ าใหเ้กิดสิ่งใหม่ขึน้ (Guilford, 1956, pp. 148; Torrance, 1972, pp. 93)  

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
รายละเอียด คิดเป็นขัน้ตอน จนใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจน ซึ่งความคิดละเอียดลออจดัเป็นรายละเอียด
ที่น ามาตกแต่ง หรือขยายความคิดเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากขึน้  (Guilford, 1956, pp. 150-
151) 

 จากองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคม์ีความเชื่อมโยงกับองคป์ระกอบของ
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร  ์โดยน าองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคไ์ดแ้ก่ ความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม มาเพิ่มหลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเ์ขา้ไป จนไดอ้งคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์จะเห็นไดจ้าก
หลายงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน (Dippo & Kudrowitz, 2015, pp. 2-3; Hu & Adey, 2002, 
pp. 390-391; กนกวรรณ เหลืองทอง, 2549, น. 5-6; กิติภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน, 2550, น. 6-7; มัส
ยา แสนสม, 2552, น. 5-6) ได้แบ่งองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรต์าม
องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคข์องทอแรนซ ์โดยแบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

 1. ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรท์ี่ก าหนดโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตรใ์นการคิดให้ได้ค าตอบ
จ านวนมากที่สุดในเวลาจ ากัด (Dippo & Kudrowitz, 2015, p. 2; Hu & Adey, 2002, p. 390; 
กนกวรรณ เหลืองทอง, 2549, น. 6; กิติภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน, 2550, น. 6; มสัยา แสนสม, 2552, 
น. 6)  

2. ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถที่จะคิดหาค าตอบ
ในทางวิทยาศาสตรไ์ดห้ลายแนวทาง มาปรบัสภาพความคิดโดยการน าความคิดคล่องแคล่วทาง
วิทยาศาสตร ์มาจดัเป็นหมวดหมู่ โดยใชห้ลกัเกณฑไ์ดห้ลากหลายมากท่ีสดุ (Dippo & Kudrowitz, 
2015, p. 2; Hu & Adey, 2002, p. 391; กนกวรรณ เหลืองทอง, 2549, น. 6-7; กิติภูมิ เลิศกิตติ
กลุโยธิน, 2550, น. 6; มสัยา แสนสม, 2552, น. 6)  
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3. ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
หลักการทางวิทยาศาสตรคิ์ดตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัญหาโดยเป็นความคิดแปลกใหม่ 
แตกต่างไปจากความคิดของคนส่วนใหญ่ (Dippo & Kudrowitz, 2015, p. 3; Hu & Adey, 2002, 
p. 391; กนกวรรณ เหลืองทอง, 2549, น. 6; กิติภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน, 2550, น. 6-7; มัสยา แสน
สม, 2552, น. 6)  

ส าหรบัความคิดละเอียดลออนัน้ ในการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์
นัน้ อาจส่งผลกระทบต่อความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ด ้
เนื่องจากในสถานการณท์ี่ระยะเวลาจ ากดัการอธิบายรายละเอียดหรือการวาดภาพอาจจะท าใหไ้ม่
เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย (Dippo & Kudrowitz, 2015, p. 1) จึงไม่นิยมน ามาใช้เป็น
องคป์ระกอบหลกัในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

อย่างไรก็ตาม โอเคเร (Okere, 1986, p. 4-5) ไดจ้ัดจ าแนกองประกอบของความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต่์างจากองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ โดย
แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 

 1. ความรูส้ึกไวต่อปัญหาทางวิทยาศาสตร ์(Sensitivity to scientific problems) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการบอกแหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนและควบคุมตัว
แปรในการทดลองได ้   

 2. ค วาม ยื ด ห ยุ่ น ใน ก ารให้ เห ตุ ผ ล  (Flexibility in reasoning) ห ม ายถึ ง 
ความสามารถของนกัเรียนท่ีก าหนดประเภทของค าตอบหรือแนวทางแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย 

 3. การรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตทั่วไปและแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์                                                                
( Recognition of relationships between general observation and scientific concepts) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่สามารถรูจ้ักความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตทั่วไปและ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์และเรียกประสบการณก์่อนหนา้กลบัมาไดเ้มื่อเผชิญกบัสถานการณใ์หม่  

 4. การวางแผนของการส ารวจตรวจสอบ (Planning of scientific investigation) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดคน้และอธิบายการทดลองเพื่อทดสอบตามที่ได้
ก าหนดสมมติฐานไว ้ 

 จากการที่ผูว้ิจัยศึกษาความหมายและองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์พบว่าความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์ีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ โดยมีที่มา
จากองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ของกิลฟอรด์และทอแรนซเ์ป็นหลัก แล้วเพิ่มเติมใช้
หลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้ไป   โดยทุกองคป์ระกอบสามารถ
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สะทอ้นถึงความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์สะทอ้นใหเ้ห็นการใชห้ลักการทางวิทยาศาสตร ์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ความแปลกใหม่และคิดไดห้ลายแนวทางในการแก้ปัญหา  ส่วน
องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดของโอเคเร มีขอ้ดีในการผนวก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในทัง้ 4 องคป์ระกอบ อาจมีขอ้จ ากัดในองคป์ระกอบการ
วางแผนของการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรท์ี่ยังไม่สะท้อนถึงความหมายความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างครอบคลมุ ขาดเรื่องความคิดแปลกใหม่ และการวางแผนส่วน
ใหญ่ขึน้อยู่กับบุคลิกภาพแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อม (Chelang, 2014, p. 50) ซึ่งค่อนข้างเป็น
นามธรรมไม่สะท้อนเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน อีกทั้งองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรต์ามแนวคิดของโอเคเรยังไม่ไดแ้พร่หลายเป็นวงกวา้งมากนัก และในการวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์3 องคป์ระกอบ
ตามแนวคิดของทอแรนซ ์คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์
และความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์  

1.5 การจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
 จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา พบว่าการจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 แนวทาง คือ  

1. การใชห้น่วยการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
 หน่วยการเรียนรู ้คือ สาระการเรียนรูย้่อยของรายวิชา ประกอบดว้ย ชื่อหน่วย 

จุดมุ่งหมายการเรียนรู ้เนือ้หาสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้ระยะเวลา และการประเมินผล
การเรียนรู ้และอาจรวมถึงทรพัยากรบคุคล สื่อและวสัดอุปุกรณต่์าง ๆ (นพเกา้ ณ พทัลงุ, 2548, น. 
15-17; เบญจมาศ  อยู่เป็นแกว้, 2547, น. 14) ตัวอย่างงานวิจัยที่ใชห้น่วยการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของบุญรตัน ์ จนัทร (2558, น. 1-8) ไดจ้ดัท า
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง สมดุลกล โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5 ขัน้ตอน  
เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย
พบว่า นกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดีและดีมากเพิ่มขึน้ โดยขอ้ดีของ
การใช้หน่วยการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์คือ เป็นการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรอ์ย่างต่อเนื่อง จัดเนือ้หาใหเ้ป็นสดัส่วน ก าหนดเวลาชัดเจน 
จึงสะดวกต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้(บุญรตัน์  จันทร, 2558, น. 1-8) สอดคล้องกับ
ควรฑนทั ธาตุทอง (2550, น. 57) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องหน่วยการเรียนรูไ้ว ้3 ประการคือ เพื่อ
ความสะดวกเหมาะสมกบัเวลา และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกบัมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ส่วน
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ขอ้จ ากัดของการใชห้น่วยการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์คือ การน า
หน่วยการเรียนรูไ้ปใช้กับเนือ้หาอ่ืน ๆ ต้องดูความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้และระดับชัน้เรียน (สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์, 2559, น. 88) สอดคลอ้งกับบุญรตัน ์ จันทร 
(2558, น. 6-8) ที่ไดอ้ภิปรายว่า การเลือกหน่วยการเรียนรูน้ัน้ตอ้งค านึงถึงเหมาะสมของเนือ้หาต่อ
การพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์การใชห้น่วยการเรียนรูค้วรมีการจดัการเรียนรูอ่ื้น 
ๆ เช่น การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะความรูท้างวิทยาศาสตร ์เป็นตน้ มาช่วยพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรด์ว้ย นอกจากนีป้าริสา ผ่องพนัธุง์าม (2550, น. 51-52) ใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นตอน พบว่าหลงัเรียนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนน
ความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรใ์นแต่ละองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้
ความคิดคล่อง (X̅ = 23.87) ความคิดยืดหยุ่น (X̅ = 14.83) และความคิดริเริ่ม (X̅ = 12.93) จาก
การศึกษาพบขอ้จ ากัดว่าในการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5 
ขั้นตอนยังมีความไม่ชัดเจนในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นการส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนใหเ้กิดผลเด่นชดั  ส่วนเพ็ญลภา บุญวงษ์ (2557, น. 132) 
ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ  สามารถพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์หก้บันกัเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีขอ้จ ากดัคือนักเรียน
ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้นคุน้ชินจึงจะสามารถปรบัในการ
เรียนแบบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเองได ้

2. การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
จากการศกึษาพบว่า ในการส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดม้ี

งานวิจยัพัฒนา เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู ้และศึกษาถึงผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่มี
ต่อความคิดสรา้งสรรค์ทาง วิทยาศาสตร ์ได้แก่ งานวิจัยของศิวรักษ์  บุญประเสริฐ บัญญัติ 
ช านาญกิจ และนวลศรี ช านาญกิจ (2559, น. 51-64) ไดพ้ัฒนารูปแบบการเรียนรูโ้ครงงานเพื่อ
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ ส าหรบันักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาช่างอตุสาหกรรมโดยรูปแบบการเรียนรูท้ี่พฒันาขึน้มี 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) สรา้งความ
สนใจ (ส1)  2) สรา้งความคิด (ส2)  3) สืบหาความจริง (ส3)  4) สรุปความรู ้ (ส4)  และ 5) 
สรา้งสรรคน์วัตกรรมเพื่อเผยแพร่  (ส5) ปรากฎว่านักเรียน ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบที่
ไดพ้ัฒนาขึน้มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งขอ้ดีของรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ครงงานคือเป็นรูปแบบการจัดการรูท้ี่
สนับสนุนใหน้ักเรียนคน้พบความรูด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการของนักเรียนและไดล้งมือปฏิบัติ
จริงอย่างเป็นขัน้ตอนที่ชัดเจน  ส่วนขอ้จ ากัด คือ การจดันักเรียนเป็นกลุ่มในการท าโครงงาน พบ
ปัญหาในกลุ่มที่มีเด็กอ่อนและเด็กที่ขาดความรบัผิดชอบ ส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอย่างล่าชา้ 
และขาดทักษะการท างานกลุ่ม นกัเรียนที่เกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ึงเป็นนักเรียน
ในกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งอยู่แลว้ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาความความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มเด็กอ่อนได ้รูปแบบการจัดการเรียนรูอ่ื้น ๆ เช่น งานวิจัยของนัฐยา ทองจันทร ์และพงษ์
ศักดิ์ แป้นแกว้ (2559, น. 1-13) ที่ไดพ้ัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบระดมสมอง 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) 
ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 2) ขัน้ระดมสมอง 3) ขัน้อภิปราย 4) ขัน้ล  าดับความคิด และ 5) ขัน้วางแผน
เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั หลงัจากใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูจ้  านวน 7 แผนการเรียนรูร้วมระยะเวลา 
15 คาบ พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดรเิริ่มและความคิดละเอียดลออ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งข้อดีของรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบระดมสมอง คือ เปิด
โอกาสใหน้ักเรียนคิดไดห้ลายแง่มุม คิดไดก้วา้งไกล  ส่วนขอ้จ ากัดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบระดมสมอง คือ อาจใชเ้วลามาก   ผูท้ี่ไม่คุน้เคยกบัรูปแบบจดัการเรียนรูแ้บบระดมสมองจะไม่
ค่อยเสนอแนวคิด หรือความคิดที่แปลกใหม่ ในระยะแรก (อารี แสงข า, 2550, น. 57) และงานวิจยั
ของบัวซ้อน ต ามะ (2554, น. 6-7, 82) ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 
ขั้นตอน  ประกอบด้วย  1) ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration) 3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) และ 
5) ขัน้ประเมิน (Evaluation) จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรูก้บันักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของบุญรตัน ์ จนัทร (2558, น. 91-
95) ที่ใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้5 ขัน้ตอนเช่นเดียวกัน พบว่านักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ในองคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่มและ
ความคิดคล่องในระดับดีมากเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้ตอน ทัง้นีเ้นื่องมาจากเมื่อน าการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูม้าใชใ้นการจดั
กิจกรรมการถามค าถาม การแกปั้ญหา และสรา้งผลงาน ท าใหน้ักเรียนไดร้บัการกระตุน้ใหแ้สดง
ความคิดอย่างอิสระ กลา้คิดกลา้ท า จึงน าไปสู่พัฒนาความความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
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ขอ้ดีของรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูคื้อ นักเรียนได้รบัการกระตุน้ใหแ้สดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดโอกาสใหคิ้ดอย่างเป็นอิสระ กลา้แสดงความ
คิดเห็นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อีกทัง้การยอมรบัแนวคิดของนกัเรียน มีส่วนท าให้นกัเรียนมีความ
กลา้คิดกลา้ท าจนน าไปสู่ความคิดที่แปลกใหม่  ขอ้จ ากัดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูคื้อ การใชค้ าถามในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรค ์นั้นควรเป็น
ค าถามที่เชื่อมโยงระหว่าง ความรูท้ี่ไดจ้ากการสืบเสาะกับประสบการณเ์ดิมของนักเรียนหรือเป็น
ค าถามที่ไม่มีค าตอบที่ตายตัวมากจนเกินไปหรือเป็นค าถามที่ยั่วยุใหน้ักเรียนอยากตอบ  สภาพ
การเรียนรู ้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรู ้เท่าเทียมกนัทุกคนและเนน้ใหเ้กิด
การรบัฟังความคิดเห็นของเพื่อน ยอมรบัแนวคิดที่แตกต่าง  

3. การใชว้ิธีการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
ในการศึกษางานวิจัยส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรพ์บว่ามี

วิธีการจดัการเรียนรู ้2 วิธี คือ 
3.1 การจดัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตร ์   
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตร ์ เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่เปิด

โอกาสใหน้กัเรียนศึกษาหวัขอ้ที่สนใจ ศกึษาคน้ควา้ทางแกปั้ญหา วางแผน ลงมือปฏิบติั เก็บขอ้มลู 
อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนความรู ้(Hartman, 1995, p. 47; Katz & Chard, 1994, p. 15; 
ทิศนา แขมมณี , 2559, น. 138) โดยสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552, น. 84) ได้เสนอ
เพิ่มเติมว่า ในการท าโครงงานตอ้งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์อยู่ภายใตค้ าแนะน าและ
ความช่วยเหลือของครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรูโ้ดยวิธีการจัดการเรียนรูใ้ช้
โครงงานช่วยพัฒนาสติปัญญา การศึกษาในวิชาต่าง ๆ ทักษะทางสงัคม และการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน (Katz & Chard, 1994, p. 137) ตัวอย่างงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานวิทยาศาสตรใ์นการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่  งานวิจัยของกิติ
ภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน (2550, น. 92) ที่ไดท้ าการศึกษาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชแ้บบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการสอนโดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์งูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสุนัสดา ส าราญ (2552, น. 85) ที่ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรใ์นการส่งเสริมความความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า
การจดักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรใ์หก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 สามารถส่งเสริมความคิด
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สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ทั้งดา้นความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของบัวซอ้น ต ามะ (2554, น. 77) ที่ได้ศึกษาความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตร ์จ านวน 20 
ชั่วโมง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทัง้นีบ้วัซอ้น ต ามะ (2554, น. 80) ไดอ้ธิบายขอ้ดีของ
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตรว์่าช่วยใหน้ักเรียนไดฝึ้กคิดคน้หรือริเริ่มสิ่งที่แปลก
ใหม่ เปิดโอกาสใหน้ักเรียนคิดแกปั้ญหาตามที่ไดว้างแผนปฏิบติัการไว ้เป็นการสรา้งความความ
สนใจ กระตุน้ใหเ้กิดการคิดอย่างมีเหตผุล เกิดความอยากรูอ้ยากทดลอง กระตือรือรน้ที่จะแสวงหา
ค าตอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์และกระบวนการคิดไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผล โดยในการจัดการเรียนรู ้โดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตรต์อ้งเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมกบัการ
ท าโครงงาน และสรา้งบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใ้หน้ักเรียนมีอิสระในการคิดและการลงมือ
ปฏิบติั  ส่วนขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรู ้โดยใชโ้ครงงานวิทยาศาสตร ์ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัตัว
นกัเรียน คือ การไม่สนใจ ไม่ถนดั และไม่มีเวลาของนักเรียน และปัจจยัอ่ืน ๆ ได ้แก่ การขาดการ
สนบัสนุนจากผูป้กครอง และเวลาที่อาจารยท์ี่ปรกึษาใหค้ าแนะน านอ้ยไม่ทั่วถึง (พิทกัษ ์เชียงนอก, 
2540, บทคดัย่อ) ซึ่งอาจสง่ผลต่อการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  

3.2 การจดัการเรียนรูด้ว้ยเกมวิทยาศาสตร ์
เกม เป็นวิธีการจัดการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่มีกติกาบังคับและ

กติกานัน้ใชว้ิธีประเมินความส าเรจ็ในการเล่น โดยครูสรา้งสถานการณส์มมติขึน้ใหน้กัเรียนไดเ้ล่น
เกมดว้ยตนเอง ภายในขอ้ตกลงหรือกติกาที่ก าหนดให ้ซึ่งนักเรียนตอ้งตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
อนัจะมีผลออกมาในรูปของการแพ ้– ชนะ  เกมจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยเรา้ความสนใจและสรา้งความ
สนุกสนาน การเล่นเกมเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู ้ช่วยพฒันาทกัษะต่าง ๆ รวมทัง้
การพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กอีกดว้ย (ทิศนา แขมมณี, 2559, น. 20; เยาวพา เดชะคปุต,์ 
2542, น. 53; ลัดดาวัลย ์กัณหสุวรรณ, 2535, น. 21) ตัวอย่างงานวิจัยที่ใชเ้กมวิทยาศาสตร ์ใน
การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ไดแ้ก่ งานวิจยัของกุลธิดา พลเยี่ยม 
(2552, น. 55) ได้ท าวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วยเกมวิทยาศาสตร  ์
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเกมวิทยาศาสตร ์มีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
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ข้อดีของการจัดการเรียนรูด้้วยเกมวิทยาศาสตร ์คือ สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์ทัง้ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน
ได ้เห็นไดจ้ากการแกปั้ญหาในขณะเล่นเกม ซึ่งนักเรียนตอ้งอาศัยกระบวนการคิดและน าความรู้
และทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่เกิดขึน้ในขณะเล่นเกม เป็นฐานในการตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว นักเรียนต้องใช้สมาธิและจินตนาการในการคิดแก้ปัญหา ส่วน
ขอ้จ ากัดของการจัดการเรียนรูด้ว้ยเกมวิทยาศาสตร ์คือ เกมที่น ามาใชใ้นการจัดการเรียนรูต้อ้ง
ส่งผลใหน้ักเรียนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจหรือทบทวน เนือ้หาสาระวิทยาศาสตรท์ี่มีอยู่ในเกมนั้น 
สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจขณะเล่น 
เกมที่น ามาจัดการเรียนรูต้อ้งเหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียนจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงความคิด
สรา้งสรรคข์องตนเอง ออกมาอย่างอิสระทัง้ในดา้นความรู ้ความคิด และการลงมือปฏิบติั เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ดีต่อผูอ่ื้นดว้ย (กุลธิดา พลเยี่ยม, 2552, น. 57-
58)  

4. การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดเพื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
ในการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรพ์บว่า

มีแนวคิดในการจดัการเรียนรู ้2 แนวคิด คือ  
4.1 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์หรือ สะเต็มศกึษา (STEM Education) 
การจัดการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรูท้ี่มีการบูรณา

การวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์ท าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของ
ความรูข้องสาขาวิชาดงักล่าว เนน้การลงมือปฏิบติั การออกแบบ การท างานเป็นทีม การอภิปราย 
น าเสนอ และปรบัปรุงผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม (Barrett, Moran, & Woods, 2014, p. 16; 
Bybee, 2010, p. 32; จ ารสั อินทลาภาพร, 2558, น. 62-74; พรทิพย ์ศิริภัทราชัย, 2556, น. 49-
59; สติยา ลงัการพ์ินธุ์, 2556, น. 1-4; สิรินภา กิจเกือ้กูล, 2558, น. 201-207) ตัวอย่างงานวิจยัที่
ใชก้ารจัดการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เช่น 
จากงานวิจัยของศรายุทธ ชาญนคร ประทุม อัตชู และศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557, pp. 1871-
1877) ที่ไดท้ าวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนน
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรเ์ฉลี่ยเพิ่มขึน้ จาก 66.97 เป็น 111.5 คะแนน โดยเพิ่มขึน้ทัง้ 3 
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องคป์ระกอบคือความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
บญุลอย มลูนอ้ย (2560, น. 287) ที่ไดท้ าการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษาใหก้บันกัเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยการจดัการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศกึษา มีขอ้ดีคือมีการก าหนดสถานการณท์ี่เป็นประเด็นปัญหาใหน้กัเรียนวิเคราะห์
ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมองเห็นปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
จุดเริ่มตน้ของการคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ส่วนขอ้จ ากัด คือ ใชเ้วลาในการท า
กิจกรรมมาก ในการน าเสนอและอภิปรายร่วมกัน (ศรายุทธ ชาญนคร, ประทุม อตัชู, และศศิเทพ 
ปิติพรเทพิน., 2557, น. 1876-1877)  

4.2 การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดของวิลเลียมส ์ 
วิลเลียมส ์(Williams, 1972, pp. 155-160) ได้เสนอวิธีการพัฒนาความคิด

สรา้งสรรคใ์นแนวคิดที่เรียกว่า Williams Cube CAI Model ประกอบดว้ย 3 มิติ ดงันี ้ 
1. มิติดา้นเนือ้หา (Content) หมายถึง การสอนเพื่อเสริมสรา้งความคิด

สร้างสรรค์โดยยังคงยึดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยความคิด
สรา้งสรรคส์ามารถสอดแทรกไดท้กุเนือ้หา 

2. มิติดา้นพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher behavior) หมายถึง ครู
ครูสามารถสอนเนือ้หาวิชาที่ไดก้ าหนดไวใ้นหลักสูตรและใชเ้ทคนิควิธีการสอนและกิจกรรม 18 
ลกัษณะกิจกรรม  

3. มิติดา้นพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน (Pupil behavior) หมายถึง 
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ให้ความส าคัญทั้งทางด้านสติปัญญาและจิตใจของ
นกัเรียน แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 ลักษณ ะที่  1 ด้านความ รู้ ความ เข้า ใจ  หรือส ติ ปัญญ า 
(Cognitive behavior) เป็นพฤติกรรมทางดา้นกลไกและการท างานของสมอง แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
คือ ความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดรเิริ่ม ความคิดละเอียดลออ  

1.1 ความคิดคลอ่ง (Fluent thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดหาค าตอบที่ชดัเจนตรงประเด็นใหไ้ดจ้ านวนมากที่สดุ เนน้ปรมิาณความคิด 

1.2 ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น  ( Flexible thinking)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นใหไ้ดห้ลากหลายประเภทมากที่สุด เน้น
ปรมิาณของจ าพวกหรือประเภท  
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 1.3 ความคิดริเริ่ม (Original thinking) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดแปลกใหม่ไม่ซ  า้กบัความคิดของผูอ่ื้น  

 1.4 ความคิดละเอียดลออ (Elaborative thinking) หมายถึง 
ความสามารถในการความคิดในรายละเอียด สว่นประกอบ คิดเป็นขัน้ตอน และสามารถอธิบายให้
เห็นภาพ  

 ลักษณะที่  2 ด้านความรู้สึกหรือจิตใจ (Affective behavior) 
เป็นพฤติกรรมดา้นความรูส้กึ เจตคติ ค่านิยม แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงันี ้

 2.1 ความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึง ความตอ้งการของนกัเรียน
ที่จะตอบสนองต่อการเรียนรูด้้วยความความสงสัย แล้วแสดงออกดว้ยการศึกษา คน้ควา้ การ
ทดลอง และซักถาม ครูจึงควรส่งเสริมและเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้เรียนรูผ้่านการทดลองหรือ
ส ารวจ  

 2.2 ความพรอ้มที่จะเสี่ยง หมายถึง การตอบสนองต่อความ
อยากรูอ้ยากเห็นของนักเรียนด้วยความกล้าหาญ กล้าคาดคะเน และพอใจที่จะทดลองขีด
ความสามารถของตนเอง โดยไม่กลวัที่จะพลาดพลัง้หรือประสบความลม้เหลว 

 2.3 ความพอใจที่จะท าสิ่งที่สลบัซบัซอ้น หมายถึง ความตอ้งการ
ของนักเรียนที่จะท าในสิ่งที่สลบัซับซอ้นใหส้  าเร็จ โดยไม่ทอ้ถอย มีความพยายาม และกลา้ที่จะ
ท างานที่ไม่มีโครงสรา้งที่แน่ชดั โดยหาทางออกดว้ยวิธีการของตนเอง จนท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ 

 2.4 ความคิดจินตนาการ หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการ
ของนักเรียนที่จะสรา้งภาพพจนจ์ากสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ที่จะน าไปสู่การคิดคน้ ประดิษฐ์สิ่ง
แปลกๆ ใหม่ๆ  

ตัวอย่างงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิด
สรา้งสรรคท์าง วิทยาศาสตรแ์นวคดิของวิลเลียมส ์เช่น งานวิจัยของ  ฟอรด์ (Ford, 1976, p. 1) ที่
ไดท้ าการฝึกความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนที่มีระดบัสติปัญญาต ่ากว่าปกติโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึก
ต่าง ๆ ตามแนวคิดของวิลเลียมส ์ท าการวิจยักับนกัเรียนเกรด 10 (มธัยมศึกษาปีที่ 4) จ านวน 30 
หอ้ง แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 18 หอ้ง และกลุ่มควบคุม 12 ห้อง โดยจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรม
พัฒนาความคิดสรา้งสรรคส์ัปดาห์ละ 2 กิจกรรม เป็นเวลา 12 สัปดาห ์ผลวิจัยพบว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้คะแนน เฉลี่ยความคิด
สรา้งสรรคส์ูงกว่ากลุ่มควบคุม และงานวิจัยของสชุาดา อักษรกริช (2551, น. 36) ที่ศึกษาการฝึก
คิดตามแนวคิดของวิลเลียมสท์ี่ส่งผลต่อความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
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มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในกลุม่นกัเรียนที่มีความคิดสรา้งสรรคน์อ้ย จ านวน 30 คน จากนัน้สุม่อย่างง่าย
แบ่งครึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองจะได้รบัการฝึกคิดตาม
แนวความคิดของวิลเลียมส ์ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดร้บัการฝึกคิดตามแนวความคิดของวิลเลียมส ์
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ไดร้บัการฝึกคิดตามแนวคิดของวิลเลียมส ์มีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้มากกว่านกัเรียนที่ไม่ไดร้บัการฝึกคิดตามแนวคิดของวิลเลียมส์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขอ้ดีของการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดของ วิลเลียมส ์คือ 
เป็นการฝึกโดยยึดนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง มีเทคนิคในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคถ์ึง 18 เทคนิค
ใหเ้ลือกใช ้เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่ ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนรูเ้ต็มไปดว้ยการกระตือรือรน้ 
ต่ืนเตน้ ไม่น่าเบื่อหน่าย (สุชาดา อักษรกริช, 2551, น. 38) ส่วนขอ้จ ากัด คือ เนือ้หาที่น าไปใชใ้น
การฝึกตามแนวคิดของวิลเลียมสเ์พื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ตอ้ง
เหมาะสมกับระดับอายุ ความรู ้ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาในการฝึก  (สุชาดา 
อกัษรกรชิ, 2551, น. 39)   

5. การใชช้ดุกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
ชุดกิจกรรม (Learning package) คือ ชุดจดัประสบการณท์ี่เตรียมไวเ้พื่อใหน้กัเรียน

บรรลจุุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้(Houston et al., 1972, p. 10) ชุดกิจกรรมเป็นโปรแกรมการจดัการ
เรียนรูท้ี่จดัทุกอย่างไวโ้ดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมาย วสัดุอปุกรณ ์เนือ้หา และแบบทดสอบ 
(Good, 1973, p. 306) ชุดกิจกรรมเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ประกอบดว้ย
ค าแนะน า เนือ้หา ท่ีจะสื่อความหมายใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้(Kapfer 
& Kapfer, 1972, p. 3) ตัวอย่างงานวิจัยที่ เก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เช่น งานวิจัยของบุศรา  จิตวรรณา (2551, น. 152-153) ที่ไดพ้ัฒนา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรส์รา้งสรรค์ตามแนวคิดของวิลเลียมส ์เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์ผลการวิจัย
พบว่านกัเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ฉนัทนา กองตองกาย, 2553, น. 75-76) ที่ไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต์ามแนวคิดของวิลเลียมส ์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์งูขึน้ทัง้ 4 ดา้น   

 ข้อดีของการใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนสามารถน า ชุด
กิจกรรมไปเรียน เวลาและสถานที่ใดก็ได้ (Harrisberher, 1973, pp. 201-205; กานดา ชาสวสัดิ์, 
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2550, น. 69-70) ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการแสวงหาความรู ้พิจารณาขอ้มลู ฝึกความ
รบัผิดชอบ และการตัดสินใจ ชุดกิจกรรมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน เนื่องจากสื่อผสมที่ 
ไดจ้ัดไวใ้นระบบ ช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน (กาญจนา  เกียรติประวัติ, 2524, น. 61-62; 
กานดา ชาสวัสดิ์, 2550, น. 69-70) โดยมีกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นให้นักเรียนได้มีการพัฒนา
ความสามารถทางดา้นการอ่าน การเขียน และส่งเสริมในดา้นการใชค้วามคิดรูปแบบของกิจกรรม
สามารถใหน้ักเรียนเรียนรูไ้ดอ้ย่างอิสระส่งเสริม ใหเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์จริงฝึกใหม้ีการลงมือ
ปฏิบติั เก็บรวบรวมขอ้มลู นกัเรียนไดม้ีโอกาสลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และกิจกรรม
ที่จดัขึน้ในชุดกิจกรรมนัน้ได ้เอือ้ต่อการพฒันาดา้นความคิดดว้ย (กานดา ชาสวสัดิ์, 2550, น. 69-
70) นอกจากนี ้ชุดกิจกรรมสามารถตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ช่วยรกัษามาตรฐาน
ของการเรียนรู ้ประหยัดทัง้เงินและเวลา (ธีระศักดิ์  แสงสมัฤทธิ์, 2531, น. 25) ส่วนขอ้จ ากัด คือ 
ในการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรจ์ะต้องเสริมแนวคิดหรือ
เทคนิคในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม การที่นักเรียนอาจไม่เขา้ใจใน
การเรียนรูด้ว้ยวิธีการนีจ้ึงควรแนะน าวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมแก่นักเรียนใหเ้ขา้ใจเสียก่อนที่จะเริ่ม
เรียน และในการจดักิจกรรมใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็น
การกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจค้นควา้หาความรูไ้ดม้ากขึน้ตามศักยภาพการเรียนรูข้อง
นกัเรียน (มสัยา แสนสม, 2552, น. 56)                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร  ์
จากการศกึษางานวิจยัพบว่ามีการใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์คือ การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

การคิดนอกกรอบ หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยแนวทางหรือ
วิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากวิธีการแกปั้ญหาเดิม (De Bono, 1982, p. 8; Hoenby, Cowie, & 
Lewis, 2000, p. 225; วิจารณ ์ พานิช, 2524, น. 258) เดอโบโน (De Bono, 1982, pp. 53-54) ได้
เสนอเทคนิคการคิดนอกกรอบไว ้16 เทคนิค ไดแ้ก่ ความคิดหลกัชีปั้จจัยขาด ชะลอการตัดสินใจ 
ทา้ทายสมมติฐาน พลิกกลับ อุปมาอุปไมย การสรา้งทางเลือก การกระตุน้สุ่ม การบรรยาย การ
แยกสว่น การแบ่งขัว้ การระดมสมอง ค าใหม่ PO การถกูปิดกัน้ดว้ยความเปิดเผย การเลือกจดุรบัรู ้
แรกและพืน้ที่ความสนใจ การออกแบบ และนวตักรรม  

 ตวัอย่างงานวิจยัที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคคิดนอกกรอบเพื่อส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เช่น (คณารกัษ์ โชติจนัทึก, 2548, น. 50-51) ไดท้ างานวิจัย
เก่ียวกับการสอนคิดนอกกรอบในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิด
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สรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์พบว่าหลังการใช้การสอนคิดนอกกรอบ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์งูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนคิดนอกกรอบมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรส์ูงกว่า
นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ภาณินี เทพหนู (2546, น. 69-70) ท่ีไดท้ าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ
ความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ เรียนด้วยกิจกรรม
พฒันาการคิดนอกกรอบ เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง การสืบพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต และความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนดว้ยกิจกรรมพัฒนาการ
คิดนอกกรอบกับนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมตามคู่มือครู เป็นนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลางค่อนขา้งอ่อน ใชเ้วลาสอนกลุ่มละ 21 คาบ คาบละ 50 นาที พบว่านักเรียนที่เรียนรูด้ว้ย
ชดุกิจกรรมพฒันาการคิดนอกกรอบมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตรน์กัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมตามคู่มือครู ขอ้ดีของการใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบ 
คือ มุ่งเน้นใหน้ักเรียนพยายามเสนอแนวคิดของตนเอง และวิธีการแก้ปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 
ส่วนขอ้จ ากัดของการใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบ คือ ตอ้งใชเ้วลาใหน้ักเรียนปรบัเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู ้ครูตอ้งคอยชีแ้นะใหก้ าลงัใจ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกลา้แสดงความ
คิดเห็นของตนเองออกมา (ภาณินี เทพหน,ู 2546, น. 69-70) 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์พบว่ามีทัง้การใชห้น่วยการเรียนรู ้การใชห้รือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้วิธีการ
จดัการเรียนรู ้การใชแ้นวคิด การใชชุ้ดกิจกรรม และการใชเ้ทคนิคการจัดการเรียนรู ้มาใชใ้นการ
พัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ผูว้ิจัยจึงสรุปขอ้ดีและขอ้จ ากัดของแนว
ทางการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรต์ามตาราง 1 เพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรท์ี่ เหมาะสมกับ
รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30254) เป็นรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  มี 1.5 หน่วยกิต 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (โรงเรียนนนทรีวิทยา, 
2561)     
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ตาราง 1 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิ ดส ร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร ์

ข้อด ี ข้อจ ากัด 

1 .  ก า ร ใ ช้
ห น่ ว ย ก า ร
เรียนรู้ 

ห น่ ว ย ก า ร
เรียนรู ้

เป็ น ก า รพั ฒ น าค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง จดัเนือ้หาใหเ้ป็น
สดัส่วน ก าหนดเวลาชดัเจน จึง
สะดวกต่อการน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู ้

ก า ร เ ลื อ ก ห น่ ว ย ก า ร เรี ย น รู ้ที่ มี
ระยะเวลาและเนื ้อหาที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่การใช้หน่วยการ
เรียนรูค้วรมีการจดัการเรียนรูอ้ื่น ๆ เช่น 
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  มาช่วย
พัฒ น าค วาม คิ ด สร้า งส รรค์ท า ง
วิทยาศาสตรด์ว้ย 

2. รู ป แ บ บ
การจัดการ
เรียนรู้ 

2 . 1 ก า ร
พั ฒ น า
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
โครงงาน 

เป็ น รูปแบบการจัดการ รู ้ที่
สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบ
ความรูด้้วยตนเองตามความ
ตอ้งการของนักเรียนและไดล้ง
มือปฏิบตัิจรงิอย่างเป็นขัน้ตอน
ที่ชดัเจน     

การจัดนักเรียนเป็นกลุ่มในการท า
โครงงาน ในกลุ่มที่มีเด็กไม่เก่งและขาด
ความรบัผิดชอบการท างานจะเป็นไป
อย่างล่าชา้ บางกลุ่มน าเสนอโดยการ
พูดคนเดียว ท าให้สมาชิกคนอื่นขาด
ทักษะในการน าเสนอนักเรียนที่ เกิด
ความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จึงเป็นนกัเรียนบางคนที่เป็นเด็กเก่งอยู่
แล้ว  จึ งยังไม่ ตอบสนองต่ อความ
แตกต่างระหว่างบคุคล  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิ ดส ร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร ์

ข้อด ี ข้อจ ากัด 

2. รู ป แ บ บ
การจัดการ
เรียนรู้ 

2.2 ก า ร ใ ช้
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
แ บ บ สื บ
เ ส า ะ ห า
ความรู ้

นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการเปิดโอกาสให้คิด
อย่างเป็นอิสระ กล้าแสดงความ
คิดเห็นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มี
การยอมรบัแนวคิดของนักเรียน จึง
ท าให้นักเรียนมีความกล้าคิดกล้า
ท าจนน าไปสู่ความคิดที่แปลกใหม่  
ๆ เพื่อสืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง
โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร ์

การใชค้  าถามในการกระตุน้ใหน้กัเรียน
เกิดความคิดสรา้งสรรค์ นั้นควรเป็น
ค าถามที่เชื่อมโยงระหว่าง ความรูท้ี่ได้
จากการสืบเสาะกับประสบการณ์เดิม
ของนักเรียนหรือเป็นค าถามที่ ไม่มี
ค  าตอบที่ตายตวัมากจนเกนิไปหรือเป็น
ค าถามที่ยั่ วยุให้นักเรียนอยากตอบ  
สภาพการเรียนรู ้ ควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดม้ีส่วนรว่มในการเรียนรู ้ 

3 . วิ ธี ก า ร
จั ด ก า ร
เรียนรู้  

3 . 1 ก า ร
จัดการเรียนรู ้
โ ด ย ใ ช้
โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร ์

ช่วยใหน้กัเรียนคิดคน้หรือริเริ่มส่ิงที่
แปลกใหม่ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนคดิ
แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม ที่ ได้ ว า ง แ ผ น
ปฏิบัติการไว้ เป็นการสรา้งความ
ความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด
อย่างมี เหตุผล เกิดความอยากรู้
อยากทดลอง กระตือรือร้นที่ จะ
แสวงหาค าตอบโดยวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร ์และกระบวนการคิด
ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ
และมีเหตผุล 
 

การไม่สนใจ ไม่ถนดั และไม่มีเวลาของ
นักเรียน การขาดการสนับสนุนจาก
ผูป้กครอง และเวลาที่อาจารยท์ี่ปรกึษา
ให้ค าแนะน าน้อย ไม่ทั่ วถึง ทั้งต้อง
เลือกเนื ้อหาที่ เหมาะสมกับการท า
โครงงาน และสรา้งบรรยากาศในการ
จดัการเรียนรูใ้หน้ักเรียนมีอิสระในการ
คิดและการลงมือปฏิบตัิ 
 
 
 

 

 



  38 

 

 

ตาราง 1 (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิ ดส ร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร ์

ข้อด ี ข้อจ ากัด 

3 . วิ ธี ก า ร
จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

3 . 2  ก า ร
จัดการเรียนรู ้
ด้ ว ย เ ก ม
วิทยาศาสตร ์

สามารถพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์ทัง้ความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดรเิริ่ม
ทางวิทยาศาสตร ์ทัง้นีเ้ราจะ เห็นได้
จากการแก้ปัญหาในขณะเล่นเกม 
ซึ่งนักเรียนตอ้งอาศัยกระบวนการ
คิดและน าความรูแ้ละทักษะการ
บวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่เกิดขึน้
ในขณะเล่นเกม 

เกมที่น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูต้อ้ง
ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้า ใจห รือ ทบทวน  เนื ้ อ ห าสาระ
วิทยาศาสตรท์ี่มีอยู่ในเกมนัน้ สามารถ
พัฒ นาทักษ ะกระบวนการเรียน รู ้
วิทยาศาสตรแ์ละน ามาใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจขณะเล่น เกมที่น ามาจัดการ
เรียนรูต้อ้งเหมาะสมกับวยั พฒันาการ 
และความสนใจของนกัเรียน 

4. ก า ร ใ ช้
แนวคิด 

4.1 ก า ร
จัดการเรียนรู ้
ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร ์
เท ค โน โล ยี 
วิศวกรรม 
ศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์

มีการก าหนดสถานการณ์ที่ เป็น
ประเด็นปัญหาใหน้ักเรียนวิเคราะห์
ปัญ หา  เป็ นการเปิ ด โอกาสให้
นั ก เรี ย น ม อ ง เห็ น ปั ญ ห าแ ล ะ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
จดุเริ่มตน้ของการคน้หาวิธีการแกไ้ข
ปัญหา  
 

ใชเ้วลาในการท ากิจกรรมมาก ในการ
น าเสนอและอภิปรายรว่มกนั  

4.2 การจดั 
การเรียนรู ้
ตามแนวคดิ
ของ               
วิลเลียมส ์

เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่ ท าให้
บรรยากาศในการเรียนรูเ้ต็มไปดว้ย
การกระตือรือรน้ ตื่นเตน้ ไม่น่าเบื่อ
หน่าย 

เนือ้หาที่น าไปใชใ้นการฝึกตามแนวคิด
ของวิลเลียมส์เพื่ อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ท างวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน จะต้องเหมาะสมกับระดับ
อายุ  ค วาม รู้ ค วามสาม ารถของ
นกัเรียน และระยะเวลาในการฝึก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความคิ ดส ร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร ์

ข้อด ี ข้อจ ากัด 

4. ก า ร ใ ช้
แนวคิด 

4.2 การจดั 
การเรียนรู ้
ตามแนวคดิ
ของ               
วิลเลียมส ์

เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่ ท าให้
บรรยากาศในการเรียนรูเ้ต็มไปดว้ย
การกระตือรือรน้ ตื่นเตน้ ไม่น่าเบื่อ
หน่าย 

เนือ้หาที่น าไปใชใ้นการฝึกตามแนวคิด
ของวิลเลียมส์เพื่ อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ท างวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน จะต้องเหมาะสมกับระดับ
อายุ  ค วาม รู้ ค ว ามสาม ารถของ
นกัเรียน และระยะเวลาในการฝึก 

5. การใช้สื่อ
การจัดการ
เรียนรู้ 

ก า ร ใ ช้ ชุ ด
กิจกรรม  

เป็นส่ิงที่ช่วยถ่ายทอดให้เกิดการ
เรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นกัเรียน
สามารถทดสอบตัวเองก่อนเรียน 
เป็นส่ือการสอนที่มีการจัดล าดับ
ขัน้ตอนไวอ้ย่างชดัเจน นกัเรียนไดม้ี
โอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง และกิจกรรมที่จดัขึน้ใน
ชุดกิจกรรม เอือ้ต่อการพัฒนาดา้น
ความคิดสรา้งสรรคด์ว้ย        
                                  

ควรแนะน าวิธีการใช้ชุดกิจกรรมแก่
นกัเรียนใหเ้ขา้ใจเสียก่อนที่จะเริ่มเรียน 
และในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่
ละกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
กันและเป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิด
ความสนใจคน้ควา้หาความรูไ้ดม้ากขึน้
ตามศกัยภาพแห่งการเรียนรู ้
 
 

7 .  ก า ร ใ ช้
เทคนิคการ
จั ด ก า ร
เรียนรู้ 

เท ค นิ ค ก า ร
จัดการเรียนรู ้
คิดนอกกรอบ  

มุ่งเน้นให้นักเรียนพยายามเสนอ
แนวคิดของตนเอง และวิ ธีการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ   

ตอ้งใชเ้วลาใหน้กัเรยีนปรบัเปล่ียน
วิธีการเรียนรู ้ครูจะตอ้งคอยชีแ้นะให้
ก าลงัใจ เพื่อใหน้กัเรียนเกดิความ
เชื่อมั่นในตนเอง และกลา้แสดงความ
คิดเห็นของตนเองออกมา 

  

จากตาราง 1 ข้อดี และข้อจ ากัด การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร ์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรม์ีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและเนือ้หายงัไม่เหมาะสมกบั
การท าโครงงานเพราะตอ้งใชเ้วลานานในการท าโครงงานอาจจะท าใหส้อนเนือ้หาไดไ้ม่ครบถว้น 
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การจัดการเรียนรูด้้วยเกมวิทยาศาสตรย์ังไม่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และความสนใจของ
นักเรียน เพราะการจัดการเรียนรูด้้วยเกมวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมและ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนีคื้อนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  การ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดของวิลเลียมสม์ีขอ้จ ากดัเรื่องความเหมาะสมของเนือ้หารายวิชา เพราะ
แต่ละเทคนิคของวิลเลียมสม์ีความเหมาะสมกบัเนือ้หาบางวิชา เช่น ศิลปะ ภาษา เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึง
เลือกสรา้งหน่วยการเรียนรู ้โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิค
คิดนอกกรอบ ซึ่งตอบโจทยก์บันิยามความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ทัง้ความสามารถในการ
คิดและการกระท าโดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรจ์ากรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ละในการแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง เพื่อไดผ้ลผลิตที่
แปลกใหม่  ไม่ซ  ้ากับผู้อ่ืน จากเทคนิคคิดนอกกรอบ เพื่ อส่งเสริมความคิ ดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ในรายวิชา              
ชีววิทยา 4    

1.6 บทบาทของนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์
 ในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ บทบาทที่เหมาะสมของทัง้นักเรียน

และครู มีรายละเอียด ดงันี ้

1.6.1 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์(Wasnton, 1968, p. 220; สมจิต สวธนไพบลูย,์ 2537, น. 27) สรุปไดด้งันี ้

1. ไดซ้กัถามในระหว่างและหลงัการจดัการเรียนรู ้
2. ไดอ่้านในสิ่งที่นอกเหนือจากบทเรียน และอาจจะไม่ไดค้  าตอบที่สมบรูณ ์
3. ไดเ้สนอความคิดหรือกระบวนการ เพื่อเปิดโอกาสใหพ้บสิ่งที่แปลกใหม่ 
4. ยอมรบัว่าการลองผิดลองถกูเป็นวิทยาศาสตรท์ี่ยอมรบัไดอ้ย่างหนึ่ง 
5. ไดม้ีอิสระในการคิดสรา้งสรรคผ์ลงาน 
6. ให้คุณ ค่าของความ คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เท่ าเที ยมกับ

ความสามารถในการจ าเนือ้หาวิทยาศาสตร ์
1.6.2 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง

วิทยาศาสตร ์(ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2552, น. 119; สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย,ี 2552, น. 29; สมจิต สวธนไพบลูย,์ 2537, น. 30-34) สรุปไดด้งันี ้     
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1. ตอ้งขวนขวายหาความรู ้เทคนิคการการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อน ามาใช้
ในการจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์ใหน้กัเรียนไดคิ้ดในสิ่งที่แปลก 
ใหม่ไดโ้ดยอิสระ ส่งเสริมใหน้ักเรียนกลา้ตอบค าถาม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น 
โตแ้ยง้ แสดงเหตผุล 

2. ส่งเสริมใหน้ักเรียนถาม ใหค้วามสนใจในค าถาม และกระตุน้ใหน้กัเรียนหา
ค าตอบใหม้ากที่สดุ  

3. กระตือรือรน้ต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน โดยการตอบอย่างมีชีวิตชีวา 
หรือชีแ้นะใหห้าค าตอบจากแหลง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

4. กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ครูค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล จดักิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของนกัเรียน 

5. ให้คุณค่ากับความคิดของนักเรียน และเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียนที่มี
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์เช่น การยกย่องชมเชย การใหร้างวลั เป็นตน้   

6. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิจารณญาณของตนเอง และยกย่องชมเชย เมื่อ
นกัเรียนมีจินตนาการแปลกกว่าผูอ่ื้น  

7. ใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อกระตุน้ยั่วยุและเรา้ความรูส้ึกให้ชวนคิดให้ลึกซึง้ 
สนบัสนนุการตอบหรือแนวคิดที่แตกต่างจากแนวความคิดของคนทั่วไป  

8. ครูควรมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความรอบรู ้และน าเทคนิคการจัดการ
เรียนรูใ้หม่ ๆ มาทดลอง สามารถใหค้ าแนะน าและกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้

9. ใจกว้างที่จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนอย่างเต็มใจ ส่งเสริมการ
พฒันาความคิด กลา้แสดงความคิด และยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

10. มีความเขา้ใจว่าการพฒันาความคิดสรา้งสรรคจ์ะตอ้งใชเ้วลา 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า นักเรียนและครูมีบทบาทที่ส  าคัญต่อการจัดการเรียนรูท้ี่

ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์โดยนกัเรียนมีบทบาทในการตัง้ค าถามในสิ่งที่สงสยั 
อ่านสิ่งที่ ไม่มีในหนังสือเรียน เสนอความคิดที่แปลกใหม่ ลองผิดลองถูก มีอิสระในการคิด
สรา้งสรรคผ์ลงาน และใหค้ณุค่าของความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ส่วนครูมีบทบาทในการ
หาเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่มาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้ักเรียนถาม และ
กระตุน้ใหน้กัเรียนหาค าตอบใหม้ากที่สดุ สนใจค าถามแปลก ๆ ของนกัเรียน กระตุน้และสง่เสรมิให้
นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใหค้ณุค่ากบัความคิดของนกัเรียน และเสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียนที่มี
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ยกย่องชมเชย เมื่อนักเรียนมีจินตนาการแปลกกว่าผูอ่ื้น ใช้
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ค าถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นยั่วยุและเรา้ความรูส้ึกให้ชวนคิดให้ลึกซึง้ สนับสนุนการตอบหรือ
แนวคิดที่แตกต่างจากแนวความคิดของคนทั่วไป ครูควรมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความรอบรู ้
ใจกวา้งที่จะยอมรบัความคิดเห็นของนกัเรียน และเขา้ใจว่าการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคต์อ้งใช้
เวลา 

1.7 แนวทางการวดัและประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
    จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

พบว่ามีแนวทางการวดัและประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์3 แนวทาง ไดแ้ก่ 
        1. การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิง

สรา้งสรรค ์เช่น การวัดความคิดจินตนาการของเด็กจากพฤติกรรมการเล่น และการท ากิจกรรม 
โดยสงัเกตพฤติกรรมการเลียนแบบ การทดลอง การแสดงละคร การใชค้ าอธิบาย การบรรยายให้
เกิดภาพพจน์ชัดเจน การเล่านิทาน การแต่งเรื่องใหม่ การเล่นและคิดเกมใหม่ ๆ ตลอดจน
พฤติกรรมที่แสดงความรูส้ึกซาบซึง้ต่อความสวยงาม เป็นตน้ หรือใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมการเล่น
เกมบา้น การตัง้ชื่อแปลก ๆ ลกัษณะการเป็นผูน้  า การสรา้งหรือต่อไม้บล็อกของเด็ก เป็นตน้ (อารี 
พันธ์มณี , 2543, น. 185) โดยงานวิจัยที่ ใช้การสังเกตในการวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน เช่น 

ฉันทนา กองตองกาย (2553, น. 66, 74) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ไดน้ าแนวคิดของวิลเลียมส์ 
(Williams, 1972, pp. 155-160) ที่ไดเ้สนอมิติดา้นพฤติกรรมของนักเรียนในดา้นความรูส้ึกหรือ
จิตใจ (Affective behavior) เป็นพฤติกรรมดา้นความรูส้ึก เจตคติ ค่านิยม แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความอยากรูอ้ยากเห็น ความพรอ้มที่จะเสี่ยง ความพอใจที่จะท าสิ่งที่สลบัซบัซอ้น และความคิด
จินตนาการ และพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสรา้งสรรค์ของอารี พันธ์มณี 2 พฤติกรรม คือ        
1. กลา้คิด กลา้ท า และกลา้แสดงออก 2. มีความสุขสนุกสนานร่าเริงในการร่วมกิจกรรม จากนัน้
น ามามาสรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยระบบเครื่องหมาย √ 
ในการบนัทึกพฤติกรรมที่แสดงออกของนกัเรียน ก าหนดพฤติกรรมที่แสดงถึงความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์จ านวน 6 พฤติกรรม คือ 1.ความอยากรูอ้ยากเห็น 2.ความพอใจในสิ่งที่ซบัซอ้น 
3.ความเต็มใจที่จะเสี่ยง 4.ความคิดจินตนาการ 5.กลา้คิด กลา้ท า และกลา้แสดงออก 6.มีความสขุ
สนุกสนานร่าเริงในการร่วมกิจกรรม ครูสงัเกตพฤติกรรมและท าเครื่องหมาย √ ตามจ านวนครัง้ที่
เกิดพฤติกรรมนัน้ แลว้สรุปเป็นความถ่ีและแปลผลเป็นรอ้ยละ  
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ขอ้ดีของการวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การสังเกต  คือ 
แบบสงัเกตสามารถเป็นเครื่องมือที่ใชติ้ดตามศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาไดทุ้กดา้น 
เป็นเครื่องมือที่ใชไ้ดส้ะดวก ใชไ้ดทุ้กเวลา และใชไ้ดทุ้กสถานที่  ใชส้งัเกตพฤติกรรมของบุคคล ทุก
เพศ ทกุวยั โดยไม่ขึน้อยู่กบัระดบัการศกึษา (อาร ีพนัธม์ณี, 2543, น. 185)  

ขอ้จ ากดัของการวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยใชก้ารสงัเกต คือ 
การสังเกตพฤติกรรมความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรค์วรสังเกตให้ครอบคลุม โดยอาจจะ
ก าหนดเวลาในการสงัเกต เช่น สงัเกตทุก ๆ 5 นาที เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างทั่วถึง (ฉันทนา กองตองกาย, 2553, น. 66, 74) ถ้าผูส้งัเกตขาดความ
พร้อม และทักษะในการสังเกต จะท าให้การบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตเป็นข้อมูลที่ไม่มี
ประโยชนห์รือมีความผิดพลาด ผูส้งัเกตอาจมีความล าเอียงหรืออคติต่อผูถู้กสงัเกตบางคน ท าให้
ได้ข้อมูลที่บันทึกลงใน แบบสังเกตบิดเบือนท าให้การแปลผลการสังเกตคลาดเคลื่อน ถ้าผู้ถูก
สงัเกตรูต้วั จะเกิดการระวงัตวัและปิดบงัพฤติกรรมที่แทจ้รงิ (อาร ีพนัธม์ณี, 2543, น. 185) 

2. แบบวัด หมายถึง ชุดขอ้ค าถามที่เรา้ใหเ้กิดการแสดงความคิดสรา้งสรรค์
เป็นผลมาจากการวิจยัเก่ียวกับธรรมชาติของความคิดสรา้งสรรค ์แบบวดัความคิดสรา้งสรรคม์ีทัง้
ใชภ้าษาเป็นสื่อ และที่ใชภ้าพเป็นสื่อ เพื่อเรา้ใหเ้ด็กแสดงออกเชิงสรา้งสรรค ์มีการก าหนดเวลาที่
ชดัเจน (อาร ีพนัธม์ณี, 2543, น. 186) ตวัอย่างแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ 

  ฮูและเอดีย์  (Hu & Adey, 2002, pp. 389-403) ได้สรา้งแบบวัดความคิด
สรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เพื่อใช้วัดใน  3 
องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม เป็นแบบวัดประเภทเขียน
ตอบ มีทั้งหมด 7 ข้อ ให้เวลาในการท า 60 นาที โดยแต่ละข้อวัดองค์ประกอบของความคิด
สรา้งสรรคท์ี่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ ขอ้ 1 – 4 วัดไดท้ั้ง 3 องคป์ระกอบ ขอ้ 5 – 7 วัดความคิดยืดหยุ่น
และความคิดริเริ่ม และขอ้ที่ 7 วัดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑท์างวิทยาศาสตรเ์ชิง
สรา้งสรรค ์โดยมีขอ้ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ขอ้ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์
ของฮแูละเอดีย ์

ขอ้ค าถาม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1. จงเขียนประโยชน์ของแก้วที่มีต่อการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรม์าใหไ้ดม้ากที่สดุ 

 ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ ข้ อ ได้ ม า จ า ก ก า ร ร ว ม ทั้ ง  3 
องคป์ระกอบ คิดไดจ้ากนี ้
1. ความคิดคล่องนับจ านวนค าตอบที่ไม่ซ  า้ และมี
ความเป็นไปได ้
2. ความคิดยืดหยุ่น นบัจ านวนกลุ่มหรือแนวทางของ
ค าตอบที่ไม่ซ  า้ และมีความเป็นไปได ้
3. ความคิดริเริ่ม ค านวณจากความถ่ีของค าตอบ
ออกมาเป็นรอ้ยละ 
       3.1 ความถ่ีของค าตอบที่ ได้ มีค่าน้อยกว่า     
รอ้ยละ 5 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 2 คะแนน 
       3.2 ความถ่ีของค าตอบที่ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง    
ร ้อยละ 5 ถึ ง  10 ของค าตอบทั้ งหมด  คิ ด เป็ น                          
1 คะแนน 
       3.3 ความ ถ่ีของค าตอบที่ ได้ มีค่ ามากกว่า               
รอ้ยละ 10 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 0 คะแนน 
 

2.ถา้นกัเรียนมีโอกาสไดไ้ปเที่ยวนอกโลกและไปท่ีดาว
ดวงอื่น ค าถามทางวิทยาศาสตรท์ี่นักเรียนอยาก
ศกึษามีอะไรบา้ง จงเขียนใหม้ากที่สดุ 
3. จงคิดวิธีที่ท  าให้จักรยานธรรมดาคันหนึ่งมีความ
น่าสนใจ ใช้ประโยชน์ได้มากที่ สุด  และมีความ
สวยงามมากขึน้ จงเขียนใหม้ากที่สดุ 

4. สมมติว่าไม่มีแรงดึงดูดของโลก นกัเรียนคิดว่าโลก
จะเป็นอย่างไร จงเขียนค าตอบใหม้ากที่สดุ 

5. จงหาวิธีแบ่งส่ีเหล่ียม 1 รูปออกเป็น 4 ส่วน เท่า ๆ 
กนั จงวาดรูปลงในกระดาษค าตอบใหไ้ดม้ากที่สดุ 

1. ความถ่ีของค าตอบที่ได้ มีค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 2 คะแนน 
2. ความถ่ีของค าตอบที่ได ้มีค่าอยู่ระหว่างรอ้ยละ 5 
ถึง 10 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 1 คะแนน 
3. ความถ่ีของค าตอบที่ได ้มีค่ามากกว่ารอ้ยละ 10 
ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 0 คะแนน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
6. หากมีกระดาษเช็ดหนา้ 2 แบบ นกัเรียนจะทดสอบ
อย่างไรว่าว่ากระดาษเช็ดหน้าแบบใดดีกว่า เขียน
วิธีการให้มากที่สุด พรอ้มระบุเครื่องมือและขั้นตอน
การทดสอบ 

1.ความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเต็ม 9 คะแนน จาก
ค าตอบ 1 วิธีการถูกตอ้ง คิดจากคะแนนเครื่องมือ 3 
คะแนน คะแนนหลักการ 3 คะแนน และคะแนน
ขัน้ตอน 3 คะแนน 
2. ความคิดริเริ่ม ค านวณจากความถ่ีของค าตอบ
ออกมาเป็นรอ้ยละ 
       2.1 ความถ่ีของค าตอบที่ ได้ มีค่าน้อยกว่า        
รอ้ยละ 5 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 4 คะแนน 
       3.2 ความถ่ีของค าตอบที่ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง           
ร ้อยละ 5 ถึง 10 ของค าตอบทั้งหมด คิดเป็น 2 
คะแนน 
       3.3 ความถ่ีของค าตอบที่ ได้ มีค่ามากกว่า               
รอ้ยละ 10 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 0 คะแนน 

7. จงออกแบบเครื่องบรรจุแอปเป้ิล 1 เครื่อง โดยวาด
รูปพรอ้มระบชุื่อและหนา้ที่ของแต่ละส่วนของเครื่อง 

ใหน้ับจ านวนหนา้ที่ของแต่ละส่วนของเครื่องที่ไม่ซ  า้
กนัและใหค้ะแนนหนา้ที่ละ 3 คะแนน 

ที่มา :  Hu and Adey (2002). A scientific creativity test for secondary school 

students. International Journal of Science Education. 24: 389-403 

ขอ้ดีแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮูและเอดียคื์อเป็นแบบ
วัดที่สามารถวัดครอบคลุมและตรงประเด็นทุกองคป์ระกอบ และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
ขอ้จ ากดั คือ ใชเ้วลาในการทดสอบมาก 

อกัทามิสและคณะ (Aktamis et al., 2005, pp. 3-5) ปรบัปรุงแบบวดัความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮูและเอดีย ์(Hu & Adey, 2002) ใหข้อ้ค าถามมีความเหมาะสม
มากขึน้ส าหรบันกัเรียนระดับประถมศึกษา เกณฑก์ารใหค้ะแนนใหม้ีความคลา้ยคลึงกัน  และลด
จ านวนขอ้ค าถามเหลือ 6 ขอ้ ใหเ้วลาในการท า 40 นาที   
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ตาราง 3 ขอ้ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์อง
อกัทามิสและคณะ 

ข้อค าถาม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1a จงเขียนประโยชนข์องการใชข้วดน า้พลาสติกใน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรใ์ห้มากที่สุด  (ตัวอย่างใน
ปฏิบตัิการ a)  
1b จงเขี ย นป ระ โยชน์ขอ งก ารใช้ก ระ ป๋ อ งใน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรใ์ห้มากที่สุด (ตัวอย่างใน
ปฏิบตัิการ b) 

 ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ ข้ อ ได้ ม า จ า ก ก า ร ร ว ม ทั้ ง  3 
องคป์ระกอบ คิดไดจ้ากนี ้
1. ความคิดคล่องนับจ านวนค าตอบที่ไม่ซ  า้ และมี
ความเป็นไปได ้
2. ความคิดยืดหยุ่น นบัจ านวนกลุ่มหรือแนวทางของ
ค าตอบที่ไม่ซ  า้ และมีความเป็นไปได ้
3. ความคิดริเริ่ม ค านวณจากความถ่ีของค าตอบ
ออกมาเป็นรอ้ยละ 
       3.1 ความ ถ่ีของค าตอบที่ ได้ มี ค่ าน้อยกว่า                
รอ้ยละ 5 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 2 คะแนน 
       3.2 ความถ่ีของค าตอบที่ ได้ มีค่าอยู่ระหว่าง            
ร ้อยละ 5 ถึง 10 ของค าตอบทั้งหมด คิดเป็น 1 
คะแนน 
       3.3 ความ ถ่ีของค าตอบที่ ได้  มีค่ ามากกว่า          
รอ้ยละ 10 ของค าตอบทัง้หมด คิดเป็น 0 คะแนน 

2.ถ้านัก เรียนสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาได ้
นักเรียนจะย้อนเวลาไปในช่วงใด และค าถามทาง
วิทยาศาสตรท์ี่นักเรียนอยากศึกษามีอะไรบ้าง จง
เขียนใหม้ากที่สดุ  
3. จงคิดวิธีที่ท  าใหก้ระเป๋านกัเรียนธรรมดาใบหนึ่งมี
ความน่าสนใจ ใช้ประโยชน์ไดม้ากขึน้ และมีความ
สวยงามมากขึน้ จงเขียนให้มากที่สุด พรอ้มอธิบาย
เหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธีนั้นและวิธีนั้นมีความ
เหมาะสมอย่างไร 

4a สมมติว่าไม่มีเวลากลางคืน มีเพิยงเวลากลางวัน
อย่างเดียว นกัเรียนคิดว่าโลกจะเป็นอย่างไร จงเขียน
ค าตอบใหไ้ดม้ากที่สดุ 
4b สมมติว่าโลกไม่หมนุรอบดวงอาทิตย ์นกัเรียนคิด
ว่า โลกจะเป็นอย่างไร จงเขียนค าตอบใหไ้ดม้ากที่สดุ 
5. มีกระดาษช าระอยู่ 2 แบบ นักเรียนจะตรวจสอบ
ไดอ้ย่างไรบา้งว่ากระดาษช าระแบบใดดีกว่ากัน จง
เขียนวิ ธีการให้มากที่ สุด  พร้อมระบุ เครื่องมื อ 
หลกัการ และขัน้ตอนการตรวจสอบ  

ให้คะแนนจากการนับจ านวนตัวแปรตน้ที่ไม่ซ  า้ ให้
คะแนนตวัแปรละ 1 คะแนน  

6. จงออกแบบเครื่องบรรจแุอปเป้ิล 1 เครื่อง โดยวาด
รูปพรอ้มระบชุื่อและหนา้ที่ของแต่ละส่วนของเครื่อง 

ใหน้ับจ านวนหนา้ที่ของแต่ละส่วนของเครื่องที่ไม่ซ  า้
กนัและใหค้ะแนนหนา้ที่ละ 3 คะแนน 

ที่มา : Aktamis et al (2005). Developing scientific creativity test. Fen Bulumu: 

University of Dokuz Eyul. pp. 3-5 
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อายาส และแซก (Ayas & Sak, 2013, pp. 318-320) ได้พัฒนาแบบวัด
ศักยภาพการคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบ่งการวัดออกเป็น 3 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสรา้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน และการประเมิน
หลกัฐาน ในแต่ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์บ่งการวดัองคป์ระกอบความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรเ์ป็น 2 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น ข้อค าถามเป็น
ปลายเปิด ตัวอย่างค าถามที่ เก่ียวกับชีววิทยา ค าถามเก่ียวกับแมลงวัน โดยใหภ้าพการทดลอง
เก่ียวกับการทดลองแมลงวันของนักวิจัยท่านหนึ่ง และใหน้กัเรียนตัง้สมมติฐานใหไ้ดม้ากที่สดุ ใช้
วัดองค์ประกอบความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น ค าถามเก่ียวกับโซ่อาหาร โดยใหภ้าพโซ่
อาหารและกราฟการเปลี่ยนแปลงโซ่อาหาร และใหน้กัเรียนคิดสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว อย่างไรก็ตามแบบวดัของอายาส และแซก ไม่ไดว้ดัความคิดรเิริ่ม 

ยูสตาและอัคนัท (Usta & Akkanat, 2015, pp. 1409-1413) ไดพ้ัฒนาแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Science Creativity Test: SCT) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 โดยวัดองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์3 ด้าน คือ 
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม ทัง้หมด 10 ขอ้ ใชเ้วลาขอ้ละ 4 นาที่ รวมเป็น 
40 นาที เป็นค าถามปลายเปิด เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดคล่อง ใหค้ะแนนจากจ านวนค าตอบ
ที่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับค าถาม เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดยืดหยุ่น ใหค้ะแนนจากจ านวน
ของกลุ่มค าตอบที่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัค าถาม เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดริเริ่ม ใหค้ะแนน
จากจ านวนความถ่ีของค าตอบที่ไดร้บัทัง้หมด หากค าตอบมีจ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ความถ่ีของค าตอบทัง้หมด ผูท้ี่ตอบค าตอบนัน้จะได ้2 คะแนน หากค าตอบมีจ านวนรอ้ยละ 5 ถึง 
10 ของจ านวนความถ่ีของค าตอบทั้งหมด ผู้ที่ตอบค าตอบนั้นจะได้ 1 คะแนน หากค าตอบมี
จ านวนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนความถ่ีของค าตอบทั้งหมด ผู้ที่ตอบค าตอบนั้นจะได้ 0 
คะแนน ขอ้ดีคือ เป็นแบบวดัที่สามารถวดัครอบคลมุและตรงประเด็นทุกองคป์ระกอบ ขอ้จ ากดัคือ 
เวลาในการท าแบบวดัต่อขา้งค่อนขา้งนอ้ยอาจจะท าใหน้กัเรียนตอบค าถามไดไ้ม่ทนัเวลา 

ขอ้ดีของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นรูปแบบนี ้คือ สามารถ
ออกแบบใหว้ดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดค้รบทุกองคป์ระกอบในคราวเดียว เกณฑใ์น
การใหค้ะแนนชัดเจน ใชไ้ดส้ะดวก และประหยัด เนื่องจากใชส้ามารถใชส้อบนักเรียนไดจ้ านวน
มากในเวลาเดียวกนั (อารี พนัธม์ณี, 2543, น.  185) ขอ้จ ากดัของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร ์คือ แบบวดัที่มีคณุภาพดี ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาและทดลองใช ้ตอ้งใชค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นการวัดผลมาเป็นพืน้ฐานในการสรา้งจึงจะช่วยใหม้ีคุณภาพที่เที่ยงตรงดียิ่งขึน้ 
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สรา้งแบบทดสอบใหม้ีคณุภาพเป็นมาตรฐานตายตวัไม่ได ้เพราะค าถามหรือสถานการณท์ี่ก าหนด
เป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมที่ครูสุ่มขึน้มา ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงใหม่ไดเ้สมอไม่มี
ที่สิน้สดุ (อาร ีพนัธม์ณี, 2543, น.  185) 

3. การประเมินชิน้งาน  
จากการศึกษาพบงานวิจัยที่มีการใช้แบบประเมินในการศึกษาความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียน เช่น พัฒนานุสรณ ์ สถาพรวงศ ์(2533, น. 173-178) ได้
พฒันาแบบประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ากชิน้งาน ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
โดยได้ก าหนดโครงสรา้งหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดและด้านการแก้ปัญหา ด้านการคิด
ประกอบด้วยโครงสรา้งย่อย 2 ด้าน คือ นวภาพ กับการเพาะความคิด ส่วนด้านการแก้ปัญหา 
ประกอบดว้ยโครงสรา้งย่อย 6 ดา้น คือ ความเหมาะสม ความเพียงพอ ความสมเหตุสมผลตาม
ศาสตร ์การใชป้ระโยชน ์ความสมบูรณ ์และการสื่อความหมายใหค้นอ่ืนสนใจ โดยใหผู้ป้ระเมินท า
เครื่องหมาย√ลงในช่องมาตรวัดจ าแนกความหมาย (Semantic differential) ที่มีระยะห่างค าคู่
คุณศัพท์ที่ตรงกันข้าม 7 ช่อง เช่น มิติด้านการคิด โครงสรา้งย่อยนวภาพมี 3 คู่คุณศัพท์ คือ 
ความคิดใหม่กับความคิดเก่า ความคิดใหม่ที่คิดขึน้เองกับความคิดเก่าที่คนอ่ืนใชก้ันมานานแลว้ 
ดดัแปลงเป็นความคิดของตนเองกบัลอกเลียนความคิดคนอ่ืน ขอ้จ ากดัคือ การประเมินในลกัษณะ
นีไ้ม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการประเมินอาจจะมีความรูส้ึกของผู้ประเมินมาเก่ียวขอ้งเนื่องจากใช้
มาตรวดัจ าแนกพฤติกรรมความคิด 

หยางและคณะ (Yang, Lin, Hong, & Lin, 2016, pp. 16-23) ออกแบบใน
ส่วนของแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรป์ระเภทเขียนตอบแล้ว ยังได้ออกแบบ
ประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ากคุณลักษณะของชิน้งานของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยใชค้ าถามปลายเปิดที่มีสถานการณแ์ละอปุกรณท์ี่ก าหนดให ้ตวัอย่างขอ้ค าถาม 
ดงันี ้“จงหาวิธีผูกเชือก 2 เสน้เขา้ดว้ยกนั โดยปลายเชือกเสน้หนึ่งติดอยู่บนเพดาน และเชือกทัง้ 2 
เสน้อยู่ไกลเกินกว่าที่มือจะเอือ้มถึงได้ ครูไดเ้ตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เก้าอี ้ยางรดัของ ลูกบอลแก้ว 
เหยือกแกว้ และคีมคีบ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว” ส าหรบัเกณฑก์ารประเมินรูบรคิส ์คะแนน
เต็ม 4 คะแนน แสดงดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 เกณฑก์ารประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ากคณุลกัษณะของชิน้งาน  

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารประเมิน 
4 แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด มากกว่า 3 ค าตอบ และมีค าอธิบายชดัเจน 
3 แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด 3 ค าตอบ และมีค าอธิบายบางส่วนไม่ครบทกุวิธี 

แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด 2 ค าตอบ และมีค าอธิบายที่น่าพอใจและเพียงพอ 
2 แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด 2 ค าตอบ และมีค าอธิบายบางส่วนท่ียอมรบัได ้

แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด 1 ค าตอบ และมีค าอธิบายบางส่วนท่ียอมรบัได ้
1 แสดงวิธีการประยกุตแ์นวคิด 1 ค าตอบ และมีค าอธิบายบางส่วนท่ีที่ไม่สมบรูณ ์
0 ไม่ตอบค าถาม หรือ ไม่มีค  าตอบที่เป็นไปไม่ได ้

ที่มา: Yang et al (2016) Exploring the assessment of and relationship between 

elementary student’s scientific creativity and science Inquiry. Creativity 

Research Journal, 28 (1) 

ขอ้ดีของการประเมินชิน้งาน  คือ สามารถประเมินความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรท์ี่ครอบคลุมไปถึงผลผลิต สามารถยืนยันว่านักเรียนสามารถน าความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตรไ์ปสรา้งชิน้งานในชีวิตประจ าวนัได ้(พฒันานุสรณ ์ สถาพรวงศ,์ 2533, น. 3) และ
มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ส่วนข้อจ ากัดของการประเมินชิน้งาน คือ เหมาะสมกับประเมิน
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่มีการจดัการเรียนรูท้ี่มีการสรา้งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น 
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน ควรมีเกณฑม์าตรฐานที่ใชใ้นการตดัสินที่มีความเป็นปรนยั และ
มีคณุภาพที่ดี (พฒันานสุรณ ์ สถาพรวงศ,์ 2533, น. 145-146)  

จากการศกึษาแนวทางในการวดัประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
สรุปไดว้่า  แนวทางในการวดัประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์มี 3 วิธี คือ การสงัเกต 
แบบวดั และการประเมินชิน้งาน  

จากการศึกษางานเอกสารและงานวิจัยพบว่ามีแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่
ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลายแนวทาง  ทัง้การใชห้น่วยการเรียนรู ้การใชห้รือ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้วิธีการจดัการเรียนรู ้การใชแ้นวคิด การใชชุ้ดกิจกรรม และการใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู ้มาใชใ้นการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียน 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรูจ้ากข้อดี และข้อจ ากัด การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานวิทยาศาสตร ์รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบระดมสมอง และการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตรม์ีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและเนือ้หายงัไม่
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เหมาะสมกบัการท าโครงงานและการออกแบบผลงาน การจดัการเรียนรูด้ว้ยเกมวิทยาศาสตรย์งัไม่
เหมาะสมกับเหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน การจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดของวิลเลียมส์มีข้อจ ากัดเรื่องความเหมาะสมของเทคนิคกับระดับความสามารถของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงเลือกสรา้งหน่วยการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรูร้่วมกบัเทคนิคคิดนอกกรอบ ซึ่งตอบโจทยก์บันิยามความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ทัง้
ความสามารถในการคิดและการกระท าโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจ์ากรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูแ้ละในการแก้ปัญหาไดห้ลาย
แนวทาง เพื่อไดผ้ลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กบัผูอ่ื้น จากเทคนิคคิดนอกกรอบ เพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
รายวิชาชีววิทยา 4  ส่วนทางการวัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรผ์ูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้บบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องฮูและเอดีย ์เนื่องจากวัดความความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรค์รบทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม มี
เกณฑ์ที่ชัดเจน และเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ส่วนการประเมินชิน้งานยังไม่
เหมาะสมกบัวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละการคิดนอกกรอบที่
ไม่ไดม้ีการผลิตชิน้งานทุกครัง้ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบกระบวนการคิด และเกณฑ์ในการ
ประเมินค่อนขา้งตีความไดย้ากและไม่ครบองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค ์

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา 
2.1 แนวคิดหลกัชีววิทยาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชีว้ัดและสาระการ
เรีย น รู้แ กน กล าง  กลุ่ ม ส าระก าร เรีย น รู้วิ ท ย าศาสต ร์ (ฉ บั บ ป รับ ป รุง  พ .ศ . 2 560 )  
กระทรวงศึกษาธิการ(2560, น. 4) สาระที่มีแนวคิดหลักชีววิทยา คือ วิทยาศาสตรช์ีวภาพ  และ
สาระชีววิทยา โดยในงานวิจยัครัง้นีท้  าการศึกษากบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 รายวิชาชีววิทยา 
4 (ว30254) ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติมอยู่ในสาระชีววิทยา  ขอ้ที่ 4. เขา้ใจการย่อยอาหาร
ของสตัวแ์ละมนุษย ์การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด 
ภูมิคุม้กันของร่างกาย การขับถ่าย การรบัรูแ้ละการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุแ์ละการ
เจริญเติบโต ฮอรโ์มนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์   

ในงานวิจัยนีพ้ัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นเนือ้หารายวิชาชีววิทยา 
เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมนุเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง เพราะเป็นเรื่องที่ใกลต้วัและยงัไม่พบ
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งานวิจัยใดที่ใชเ้นือ้หานีใ้นการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน อีกทั้ง
เนื ้อหานี ้ยังเป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและใกล้ตัวของนักเรียนย่อมน าไปสู่การคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดดี้ (ภาณินี เทพหนู, 2546, น. 6)เนื่องจากเป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ิทยาศาสตรจ์ึงเหมาะที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูท้าง
วิทยาศาสตรม์าช่วยกระตุน้ใหแ้สดงความคิดเห็นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดโอกาสให้
คิดอย่างเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบเสาะหาความรูด้ว้ย
ตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(บุญรตัน์  จันทร, 2558, น. 91-95) โดยหลักสูตร
สถานศกึษาโรงเรียนที่ผูว้ิจยัท าการศกึษา (ฉบบัปรบัปรุงปีการศกึษา 2561) ไดจ้ดัรายวิชาชีววิทยา 
4 (ว30254) เป็นรายวิชาเพิ่มเติมของนกัเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  
มี 1.5 หน่วยกิต 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

2.2 แนวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นรายวิชา
ชีววิทยา  

จากการศึกษางานวิจัยทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงไดท้ราบแนวทางการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา แบ่งเป็นหัวขอ้
ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 วิธีการจดัการจดัการเรียนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา 

2.2.1.1 สะตีมศึกษา (STEAM Education) คือ การจัดกิจกรรมที่มี
การบูรณาการ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร ์
จากวิทยานิพนธ์ของสมรัก  อินทวิมลศรี (2554, น. 7, 87) ได้จัดการเรียนรูว้ิชาชีววิทยาตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา จ านวน 24 คาบ ผ่านกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นระบุ
สถานการณ์ 2. ขั้นวิเคราะหส์ถานการณ์ 3.ขัน้ศึกษาคน้ควา้ 4.ขั้นประยุกต ์5.ขัน้น าเสนอ 6. ขั้น
ประเมินและปรบัปรุง พบว่านกัเรียนที่เรียนชีววิทยาตามแนวคิดสะตีมศึกษามีความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตรก์่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  

2.2.1.2 กิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบ คือ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่จัด
ใหน้กัเรียนไดร้บัการพัฒนาความสามารถในดา้นการคิดเพื่อสรา้งแนวคิดใหม่ที่จะน ามาใชใ้นการ
แก้ปัญหา โดยภาณินี เทพหนู (2546, p. 69-70) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ย
กิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และ
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ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมพฒันาการคิดนอกกรอบกับ
นกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมตามคู่มือครู โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู ้3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า ขัน้
สอน และขัน้สรุป พบว่านกัเรียนท่ีใชช้ดุกิจกรรมพฒันาการคิดนอกกรอบมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาและความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้มากกว่านกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรม
ตามคู่มือครู 

2.2.1.3 การส ารวจตรวจสอบภาคปฏิบัติ (Practical investigation) คือ 

การจัดการเรียนรูโ้ดยให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการส ารวจตรวจสอบสอบภาคปฏิบัติ (Practical 
investigation laboratory approach) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาที่เรียนวิชาชีววิทยาจาก 4 โรงเรียน 
จ านวน 189 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูจ้ากการท าส ารวจตรวจสอบ
ภาคปฏิบติั 97 คน และกลุ่มควบคุมที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูจ้ากการท าปฏิบัติการแบบธรรมดา 
92 คน พบว่านักเรียนที่ เรียนรูจ้ากการท าปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบภาคปฏิบัติ มีความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนเรียน รู้จากการท าปฏิบั ติการแบบธรรมดา 
(Conventional laboratory approach) (Chelang, 2014, p. 43, 45, 50)  
  2.2.2 เนือ้หาและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยาที่พบท าการศึกษากับนักเรียนระดับชัน้ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ช่อ
รกั วงศส์วรรค,์ 2563, น. 6; สมรกั  อินทวิมลศรี, 2554, น. 6) และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาณินี 
เทพหนู, 2546, น. 69-70) ส่วนเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา มีดังนี ้การสืบพันธุข์องสิ่งมีชีวิต (ภาณินี เทพหนู, 2546, น. 69-
70 ) ระบบย่อยอาหาร การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์การสืบพนัธ ์และการเจรญิเติบโตของสตัว ์
(สมรกั  อินทวิมลศรี, 2554, น. 8) พันธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ (ช่อรัก วงศ์สวรรค์, 
2563, น. 6) 
  2.2.3 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรใ์นรายวิชาชีววิทยา พบว่าใชเ้วลาประมาณ 12 – 24 คาบ (คณารกัษ์ โชติจันทึก, 
2548, น. 40; ช่อรกั วงศส์วรรค,์ 2563, น. 6; ภาณินี เทพหนู, 2546, น. 62; สมรกั  อินทวิมลศรี, 
2554, น. 73)  

 ในงานวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกเนือ้หาชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมนุเวียน
เลือด และระบบน า้เหลือง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา 4 ซึ่งยงัไม่ซ  า้กบัเนือ้หาที่
เคยน าไปใชใ้นการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์าก่อน ส่วนเทคนิคการคิดนอก
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กรอบยงัไม่มีงานวิจยัใดที่ศกึษาหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอนในการส่งเสริมความคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยใชร้ะยะเวลา 15 
คาบ คาบละ 50 นาที  

3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
จึงน าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

3.1 ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
จากการศกึษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรู ้สามารถสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ ได้ว่า  
หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ี่นักเรียนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสังเกต การตัง้ค าถาม ออกแบบ คน้ควา้หาขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะหแ์ละแปลความหมายขอ้มลู สรุปผล ตลอดจนการเผยแพรผ่ลการศกึษา โดยมีครูโดยเป็นผู้
แนะน า และอ านวยความสะดวก (National Research Council, 2000, pp. 13-14; Wu & Hsich, 
2006, p. 1289; พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต,์ 2544, น. 56-57; สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี, 2552, น. 7)  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรู ้พบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
3.2.1 ปรชัญาวิทยาศาสตร ์โดยปรชัญาวิทยาศาสตรด์ั้งเดิม ความรู้

วิทยาศาสตร ์หมายถึง ขอ้เท็จจริงที่มีอยู่ไดจ้ากการส ารวจตรวจสอบ การคน้ควา้ทดลองอย่างเป็น
ระบบ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์แต่ปรชัญาวิทยาศาสตรแ์นวใหม่ ความรูว้ิทยาศาสตร ์
เป็นความรูท้ี่เกิดจากการสรรสรา้งของแต่ละบุคคลที่มาจากความรูห้รือประสบการณ์เดิม และ
สิ่งแวดลอ้มหรือบริบทของสงัคมของแต่ละคน (Godin, 2007, pp. 1-2; Hoenby et al., 2000, p. 
1051; Thurber & Collete, 1964, p. 2) ดังนั้นการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้มีความ
สอดคลอ้งกบัปรชัญาวิทยาศาสตรเ์นื่องจากเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ใหน้กัเรียนคน้ควา้
หาความรูด้ว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์จึงเหมาะสมในการน าไปจดัการเรียนรู้
ในวิชาแขนงทางวิทยาศาสตร ์  

3.2.2  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เก่ียวกับ
พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด  คือ การที่คนมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มตัง้แต่แรกเกิด 
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และปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี ้มีผลท าให้ระดับสติปัญญาและ
ความคิดพัฒนาขึน้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา กระบวนการที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาทาง
สติปัญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัว (Adaptation) และการจัดระบบ
โครงสรา้ง (Organization) การปรบัตวัเป็นกระบวนการที่บุคคลหาหนทางที่จะปรบัสภาพความไม่
สมดลุทางความคิดใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบ ๆ ตวั และเมื่อบคุคลมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม
รอบ ๆ ตวั โครงสรา้งทางสมองจะถกูจดัระบบใหม้ีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม มีรูปแบบของ
ความคิดเกิดขึน้ กระบวนการปรบัตัวประกอบดว้ยกระบวนการที่ส  าคัญ (พรรณี  ชูทัย  เจนจิต, 
2538, น. 129-133; ภพ เลาหไพบลูย,์ 2542, น. 68-69) 2 ประการคือ 

 1)  กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่
ซึมซาบประสบการณใ์หม่เขา้สู่ประสบการณ์เดิมที่เหมือนหรือคลา้ยคลึงกัน แลว้สมองก็รวบรวม
ปรบัเหตกุารณใ์หม่ใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งของความคิดอนัเกิดจากการเรียนรูท้ี่มีอยู่เดิม 

 2)  กระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการดดูซึม คือ ภายหลงัจากที่ซึมซาบของเหตกุารณใ์หม่เขา้
มา และปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้งเดิมแลว้ถา้ปรากฏว่าประสบการณใ์หม่ที่ไดร้บัการซึมซาบเขา้มาใหเ้ขา้
กบัประสบการณเ์ดิมได ้สมองก็จะสรา้งโครงสรา้งใหม่ขึน้มาเพื่อปรบัใหเ้ขา้กบัประสบการณใ์หม่ 
   ดังนั้นการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูม้ีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เนื่องจากการสืบเสาะหาความรูน้ัน้ย่อมอาศยัความรู้
พืน้ฐานที่มีอยู่เดิมท าใหเ้กิดกระบวนการดูดซึม จากนัน้สมองก็จะสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มาเพื่อปรบั
ใหเ้ขา้กบัประสบการณใ์หม่ตามกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง  

3.2.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เชื่อว่า
นกัเรียนทกุคนลว้นมีความรูเ้ดิมมาแลว้ ก่อนที่ครูจะจดัการเรียนรูใ้หเ้นน้ว่าการเรียนรูเ้กิดขึน้ดว้ยตวั
ของนักเรียนเอง และการเรียนรูเ้รื่องใหม่จะมีพื ้นฐานมาจากความรูเ้ดิม ดังนั้นความรูเ้ดิมของ
นกัเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรูเ้ป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู ้(Process of leaning) ที่
แทจ้รงิของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบรรยายของครู หรือนกัเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่าง ๆ ที่มีผู ้
บอกใหเ้ท่านัน้ แต่การเรียนรูว้ิทยาศาสตรต์ามทฤษฎีการสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการ
ที่นักเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จนท าใหน้ักเรียน
เกิดความเขา้ใจและเกิดการรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรูข้อง
นกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้มื่อมีสถานการณ์
ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้นการที่นักเรียนจะสรา้งองค์ความรูไ้ด้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรูท้ี่
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หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry process) (ชยัวฒัน ์สทุธิ
รตัน,์ 2552, น. 82-83; สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2554, น. 210-212)  

 
3.3 คณุลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

จากการศกึษาคณุลกัษณะส าคญัของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(Brunsell, 
2010, (ออนไลน)์; กมลวรรณ กนัยาประสิทธิ์, 2558, น. 2-3) ประกอบดว้ย 5 ประการ ดงันี ้

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการสงัเกต แลว้เกิด
ความสงสัย จนเกิดการตั้งค าถาม ครูเป็นผู้แนะน าให้ปรับค าถามเป็นค าถามที่สามารถ
ตัง้สมมติฐานที่ทดสอบดว้ยกระบวนการ ทดลองทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2. นักเรียนให้ความส าคัญกับหลักฐานในการตอบค าถาม  จากการส ารวจ
ตรวจสอบหรือท าการทดลองของนักเรียนเพื่อหาค าตอบ นกัเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลอย่างละเอียด ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ครูจึงควรฝึกทักษะการ
ปฏิบติัการเบือ้งตน้ก่อนการใชก้ารเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

3. นักเรียนสรา้งค าอธิบายจากหลกัฐาน โดยนักเรียนน าขอ้มูลดิบจากการท า
การทดลองมาวิเคราะหแ์ละใชเ้ป็นหลกัฐานในการอธิบาย ใชเ้หตผุลในการคิดวิเคราะหด์ว้ยวิธีการ
ที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัค าถามที่ตัง้ไว ้ 

4. นักเรียนเชื่อมโยงค าอธิบายกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ นักเรียนสืบค้น
เพิ่มเติมว่าค าอธิบายของตนเองสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากความรูท้างวิทยาศาสตร ์เช่น หลกัการ 
กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์เป็นตน้ 

5. นักเรียนสื่อสารและอธิบายเหตุผล นักเรียนสื่อสารองคค์วามรูท้ี่ได้มาต่อ
ประชาคมโลก เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดว้ิพากษ์วิจารณผ์ลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั และรบัฟังความ
คิดเห็นจากผูอ่ื้น 

คณุลกัษณะส าคัญของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูป้ระกอบดว้ย 
5 ประการ คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในค าถามเชิงวิทยาศาสตร ์นกัเรียนใหค้วามส าคญักับหลกัฐาน
ในการตอบค าถาม นักเรียนสรา้งค าอธิบายจากหลกัฐาน นักเรียนเชื่อมโยงค าอธิบายกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์และนักเรียนสื่อสารและอธิบายเหตุผล ดังนั้นในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรจ์ึงตอ้งค านึงถึงคณุลกัษณะส าคญัทัง้ 5 ประการขา้งตน้ดว้ย 
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3.4 ประเภทของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(Carin & Sund, 1980, p. 19; Tofoya, Sunal, & 

Knecth, 1980, pp. 43-48; กมลวรรณ กนัยาประสิทธิ์, 2558, น.4-5) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ดงันี ้ 

1) การสืบเสาะส าเร็จรูป (Structured inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่ครู
เป็นผูก้  าหนดปัญหา ในขณะที่นักเรียนก าหนดขั้นตอนในการทดลองและการจัดกระท าข้อมูล 
ตลอดจนการแปลความหมายและสรุปดว้ยตนเอง เหมาะกบัหอ้งเรียนขนาดใหญ่ หรือนกัเรียนที่ยงั
มีประสบการณใ์นการสืบเสาะหาความรูใ้นระดบัเริ่มตน้ ดงังานวิจยัของศิรธันย ์เกียรติโสภณรกัษา 
(2556, น. 626-637) ที่ได้ท าการศึกษาผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู ้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ
ส าเร็จรูปกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการสืบ
เสาะหาความรูใ้นระดับเริ่มต้น โดยในการจัดการเรียนรู ้ได้มีการก าหนดใหน้ักเรียนส ารวจและ
คน้หาเก่ียวกับเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ศึกษาจากสื่อมัลติมีเดียที่ ผูว้ิจัยสรา้งขึน้
เอง ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยสื่อ
มลัติมีเดียรว่มกบัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ใน
ระดับมาก โดยขอ้ดีของการสืบเสาะส าเร็จรูป คือ ใชเ้วลาไม่มาก ครูสามารถควบคุมเวลาในชั้น
เรียนได ้ขอ้จ ากดัของการสืบเสาะส าเร็จรูป คือ นกัเรียนไม่ไดเ้ป็นคนตัง้ค าถามเอง ดงันัน้นกัเรียน
อาจจะไม่ไดส้นใจในค าถามที่ครูตัง้ไว ้ 

2) การสืบเสาะแบบแนะน า (Guided inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่ครู
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าวิธีการทดลองและการจัดกระท าข้อมูลนักเรียน นักเรียนเป็นผู้แปล
ความหมาย และสรุปด้วยตนเอง  ดังงานวิจัยของกัลยา ภูทัตโต (2558 , น. 59-63) ที่ ได้
ท าการศึกษาผลการใชก้ารเรียนรูส้ืบเสาะแบบแนะน าเนน้กระบวนการที่มีต่อมโนทศันท์างเคมีและ
ความสามารถในการวิเคราะหข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยในการจัดการเรียนรูส้ืบเสาะ
แบบแนะน าเนน้กระบวนการ โดยใหน้ักเรียนลงมือปฏิบติัจริงในการคน้ควา้หาขอ้มูล แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้บัเพื่อน แลว้น าขอ้มลูมาสรา้งมโนทศันด์ว้ยตนเอง พรอ้มกบัไดร้บัการชีแ้นะจากครูดว้ยการ
ใชค้ าถาม แลว้น ามโนทศันอ์นัแรกที่ไดม้าใชแ้กปั้ญหาใหม่ในบรบิทที่ใกลเ้คียงและบรบิทที่แตกต่าง
ออกไป ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีค่าเฉลี่ยมโนทศันท์างเคมีและความสามารถในการวิเคราะห์สงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  โดยข้อดีของการสืบเสาะแบบแนะน า คือ 
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นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจรงิ พฒันากระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการประเมินค่า 
นอกจากนีน้ักเรียนที่เก่งสามารถช่วยนกัเรียนที่อ่อนของทีมได ้ และขอ้จ ากดัของการสืบเสาะแบบ
แนะน า คือ ครูตอ้งมีการเตรียมพรอ้มนักเรียนในการท างานเป็นทีม โดยใชว้ิธีคิดเด่ียว คิดคู่ และ
อภิปรายเป็นกลุม่ ตลอดจนก าหนดบทบาทและหนา้ที่ของนกัเรียนในกลุม่ใหช้ดัเจน  

3) การสืบเสาะแบบเปิดกว้าง (Open inquiry) หรือการค้นพบ (Discovery) 
เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่นักเรียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การจัดกระท าขอ้มูล 
ตลอดจนการแปลความหมายและ สรุปดว้ยตนเอง เหมาะส าหรบันกัเรียนในระดบัปริญญาตรี โท 
หรือเอก ดงังานวิจยัเรื่องผลของกิจกรรมปฏิบติัการสืบเสาะแบบเปิดกวา้งต่อมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
(Misconception) ของนกัศกึษาครูเก่ียวกบัสสาร (Akben, 2015, pp. 164-166) ที่ไดท้ าการศึกษา
มโนมติที่คลาดเคลื่อน โดยใชก้ารจัดการเรียนรูก้ิจกรรมปฏิบติัการแบบสืบเสาะแบบเปิดกวา้งกับ
นักศึกษาครู โดยนักศึกษาครูดูปฏิกิริยาระหว่างอะลูมิเนียมกับน า้ จากนัน้ใหต้ัง้ค าถาม 3 ขอ้ ให้
เลือกค าถามเพียง 1 ขอ้ มาตั้งสมมติฐาน แลว้ออกแบบการทดลอง วิเคราะหข์อ้มูล และสรุปผล
ดว้ยตนเอง แลว้น าผลการทดลองมาอภิปรายเพื่อนในหอ้งเรียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาครูมี
มโนมติที่คลาดเคลื่อนก่อนเรียนต ่ากว่าหลงัเรียนอย่างมีนัยส าคัญ โดยขอ้ดีของการสืบเสาะแบบ
เปิดกวา้ง คือ นักเรียนไดเ้ป็นผูต้ัง้ค  าถามตัง้สมมติฐาน แลว้ออกแบบการทดลอง วิเคราะหข์อ้มูล 
และสรุปผลดว้ยตนเอง จนครบกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ขอ้จ ากัดของการสืบเสาะแบบเปิด
กวา้ง คือ ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความรูพ้ืน้ฐานในเรื่องที่สอนมาระดบัหนึ่ง 

4) การสืบเสาะแบบร่วมมือ (Collaborative inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ที่ นักเรียนและครูมีบทบาทร่วมกันในทุกขั้นตอน เหมาะส าหรับกลุ่มนักเรียนที่ มี
ประสบการณ์ในการสืบเสาะมากขึน้ ดังงานวิจัยเรื่อง การใชเ้ทมเพลตการโพสตส์ าหรบัการเพิ่ม
การขยายความรูท้ี่เก่ียวกับการโตแ้ยง้ของนักเรียนในการจัดการเรียนรูก้ารสืบเสาะแบบร่วมมือที่
สนับสนุนด้วยคอมพิวเตอร์ (JONG, CHEN, TSE, LEE, & LEE, 2010 , pp. 275 ,292) ที่ ได้
ท าการศึกษาการขยายความรูท้ี่เก่ียวกับการโต้แย้งของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ
สืบเสาะแบบร่วมมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ในการจัดการเรียนรู้ได้เปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนรว่มผ่านแพลตฟอรม์ซึ่งอ านวยความสะดวกในการอภิปรายตามประเด็นปัญหาของ
นกัเรียนในหลายผูเ้ล่นจ านวนมาก สภาพแวดลอ้มการเล่นตามบทบาทในเกมออนไลน ์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของเก่ียวกับการสรา้งความรูเ้ชิงโตแ้ยง้สามารถประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อนักเรียน
สามารถท าขอ้โตแ้ยง้ที่ถกเถียงไดอ้ย่างถูกตอ้งในกระบวนการอภิปราย ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมี
ความสามารถการโตแ้ยง้มากขึน้ โดยขอ้ดีของการสืบเสาะแบบร่วมมือ คือ นักเรียนไดร้่วมมือกับ
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เพื่อนและครูในการสืบเสาะหาความรูซ้ึ่งสอดคลอ้งกับการท างานจริงของนักวิทยาศาสตรท์ี่ไม่ได้
ท างานคนเดียว ต้องท างานร่วมกับนักวิทยาศาสตรผ์ู ้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน ๆ  ข้อจ ากัดของการ
สืบเสาะแบบร่วมมือ คือ อาจจะต้องมีเทคนิคต่าง ๆ มาเสริมเพื่อฝึกให้นักเรียนสืบเสาะความรู้
อยา่งรว่มมือ 

จากการศึกษาประเภทของการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. การสืบเสาะส าเร็จรูป เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่ครูเป็นผู้ก าหนด
ปัญหา ส่วนนักเรียนจะก าหนดขัน้ตอนในการทดลองและการจัดกระท าขอ้มูล ตลอดจนการแปล
ความหมายและสรุปดว้ยตนเอง 2.การสืบเสาะแบบแนะน า เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่ครูแนะน า
วิธีการทดลองและการจดักระท าขอ้มลูนกัเรียน นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหมาย และสรุปดว้ยตนเอง  
3.การสืบเสาะแบบเปิดกวา้ง เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่นักเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหา วิธีการ
แกปั้ญหา การจดักระท าขอ้มลู ตลอดจนการแปลความหมายและ สรุปดว้ยตนเอง 4.การสืบเสาะ
แบบร่วมมือ เป็นการสืบเสาะหาความรูท้ี่นักเรียนและครูมีบทบาทร่วมกันในทุกขั้นตอน เหมาะ
ส าหรบักลุม่นกัเรียนท่ีมีประสบการณใ์นการสืบเสาะมากขึน้  

3.5 ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2552 , น. 7-9) อธิบาย
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  5 ขั้นตอน มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณท์ี่
กระตุน้ ยั่วย ุใหน้กัเรียนเกิดความสงสยั อยากรูอ้ยากเห็น แลว้เกิดปัญหาหรือประเด็นที่จะศกึษา   

2. ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ใหน้กัเรียนมีประสบการณร์ว่มกนัเป็นกลุม่ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ โดยการวางแผนก าหนดการ
ส ารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบติั  ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นที่นกัเรียนสนใจใคร่
รู ้ครูมีหน้าที่ส่งเสริม กระตุน้ ใหค้  าปรึกษาชีแ้นะ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกใหน้ักเรียน
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปดว้ยดี 

3. ขั้นอ ธิบายและลงข้อส รุป  (Explanation)  เป็นการจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้สรา้งองค์ความรูใ้หม่ โดยน าเสนอองค์ความรูท้ี่ได้จากการส ารวจ 
ตรวจสอบ พรอ้มทัง้วิเคราะห ์อธิบาย และเปิดโอกาสใหม้ีการอภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือโตแ้ยง้ในองคค์วามรูใ้หม่ที่ไดส้รา้งสรรค ์มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ ์หรือ
องคค์วามรูเ้ดิม แลง้ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตสุมผล 
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4.ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
นักเรียนได้เติมเต็มความรูใ้หม่ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึง้ยิ่งขึน้ โดยการอธิบาย
ยกตัวอย่าง อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเชื่อมโยงความรูเ้ดิมสู่องคค์วามรูอ้งคค์วามรู้
ใหม่อย่างเป็นระบบ ละเอียดสมบูรณ ์น าไปประยุกตใ์ชใ้นในชีวิตประจ าวัน หรือนักเรียนอาจเกิด
ปัญหาสงสยั ใครรู่ ้น าไปสูก่ารศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
นกัเรียนไดป้ระเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ หรือองคค์วามรูใ้หม่
ของตนเองและของเพื่อนร่วมชัน้เรียน โดยการวิเคราะหว์ิจารณ ์ อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนองค์
ความรูซ้ึ่งกนัและกนัในเชิงเปรียบเทียบประเมินจุดดีหรือจุดดอ้ย ปรบัปรุง หรือทบทวนใหม่ และให้
ครูไดป้ระเมินกระบวนการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ของนักเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู ้เพื่อปรบัปรุงพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ต่อมา ไอเซนคราฟต์ (Eisenkraft, 2003, pp. 57-59) ได้ขยายรูปแบบการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะจาก 5 ขัน้ เป็น 7 ขัน้ โดยใหเ้หตผุลว่า การจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ ไม่ไดใ้ห้
ความส าคัญกับการตรวจสอบความรูเ้ดิมของนักเรียน และการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและการประยุกตใ์ชค้วามรู้
จากสิ่งที่ไดเ้รียนรูม้าใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั จึงไดเ้พิ่มขัน้ตอนการจดัการเรียนรูม้า 2 
ขัน้ คือ ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดิมและขัน้น าความรูไ้ปใช ้รวมเป็น 7 ขัน้ ดงันี  ้

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) ครูต้องท าหน้าที่ การตั้ง
ค าถาม เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงความรูเ้ดิม ค าถามอาจเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ตามสภาพ
สงัคมทอ้งถิ่น หรือประเด็นขอ้คน้พบทางวิทยาศาสตร ์การน าวิทยาศาสตรม์าใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
และเด็กสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไ้ปยังประสบการณท์ี่ตนมี ท าใหค้รูไดท้ราบว่า เด็กแต่ละคนมี
ความรูพ้ื ้นฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติมเต็มส่วนใดให้นักเรียน และครูยังสามารถวางแผน การ
จดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

2. ขัน้เรา้ความสนใจ (Engagement phase) ขัน้นีเ้ป็นการน าเขา้สู่เนือ้หาใน
บทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดความสนใจของนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุม่ เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท์ี่ก าลงัเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกบั
ความรูเ้ดิมที่เด็กเพิ่งเรียนรูม้าแลว้ ครูท าหนา้ที่กระตุน้ใหน้กัเรียนสรา้งค าถาม ยั่วยุใหน้กัเรียนเกิด
ความอยากรูอ้ยากเห็น และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่นักเรียน ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่
น่าสนใจ ครูอาจใหศ้ึกษาจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ ์วารสาร อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ซึ่งท าให้
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นักเรียนเกิดความคิดขดัแยง้จากสิ่งที่นักเรียนเคยรูม้าก่อน ครูเป็นผูท้ี่ท  าหน้าที่กระตุน้ใหน้ักเรียน
คิด โดยเสนอประเด็นที่ส  าคญัขึน้มาก่อน แต่ไม่ควรบงัคับใหน้กัเรียนยอมรบัประเด็นหรือค าถามที่
ครูก าลงัสนใจ เป็นเรื่องที่ใหน้กัเรียนศกึษา เพื่อน าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป 

3. ขัน้ส  ารวจคน้หา (Exploration phase) เมื่อนักเรียนท าความเขา้ใจประเด็น
หรือค าถามที่สนใจจะศึกษาแล้ว จากนั้นนักเรียนวางแผนแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศหรือ
ปรากฏการณต่์าง ๆ วิธีการตรวจสอบ อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น สืบคน้ขอ้มลู ส ารวจ ทดลอง เป็นตน้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างพอเพียง  

4. ขัน้อธิบาย (Explanation phase) เมื่อนักเรียนไดข้อ้มูลมาแลว้ นักเรียนน า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือ
ความสมัพันธ์ของขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดยอา้งอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจน
เพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป  

5. ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration phase) ช่วงนีเ้ป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้ไป
เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมหรือแนวคิดเดิมที่คน้ควา้เพิ่มเติม หรือแบบจ าลองหรือขอ้สรุปที่ไดไ้ปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถา้ใชอ้ธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่ามีขอ้จ ากัด
นอ้ย ซึ่งก็จะช่วยใหเ้ชื่อมโยงเก่ียวกบัเรื่องราวต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้  

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นนีเ้ป็นการประเมินการเรียนรูด้ว้ย
กระบวนการต่าง ๆ ว่า นักเรียนรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด ขัน้นีจ้ะช่วยใหน้ักเรียน
สามารถน าความรูท้ี่ไดม้าประมวลและปรบัประยุกตใ์ช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได ้ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียน
น าความรูใ้หม่ที่ไดไ้ปเชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมและสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ นอกจากนีค้รูควรเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบซึ่งกนัและกนั 

7. ขั้นน าความรูไ้ปใช ้(Extension phase) ครูจัดเตรียมโอกาสใหน้ักเรียนน า
ความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและเกิดประโยชนต่์อชีวิตประจ าวนั ครูเป็นผูท้  าหนา้ที่
กระตุน้ใหน้ักเรียนสามารถน าความรูไ้ปสรา้งความรูใ้หม่ ซึ่งช่วยใหน้ักเรียนสามารถถ่ายโอนการ
เรียนรูไ้ด ้

จากการศกึษาขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูท้าง
วิทยาศาสตรพ์บว่ามี 2 รูปแบบที่ไดร้บัความนิยม คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้5 ขัน้ และรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้  
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3.6 บทบาทของนกัเรียนและครูในกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 
จากการเลือกใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู7้ ขั้นตอน 

โดยนักเรียนและครูมีบทบาทตามโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรส์าขาชีววิทยาของ
สหรฐัอเมรกิา (Biological Science Curriculum Study: BSCS) ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 บทบาทหนา้ที่ของนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู7้ 
ขัน้ตอน 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ 
(Elicitation phase) 

-ตัง้ค าถามเพื่อตรวจสอบความรู ้
เดิม 
-กระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความรู ้
เดิมออกมา 
 

-ตอบค าถามตามความรูเ้ดิมของ
ตนเอง 
-แสดงความคดิเห็นและอภิปราย
รว่มกบัเพื่อนนกัเรียนและครู 
 

2. ขัน้เรา้ความสนใจ 
(Engagement phase) 

-จดัสถานการณใ์หน้กัเรียนเกิด
ความสนใจ 
-กระตุน้ใหเ้กดิความอยากรูอ้ยาก
หาค าตอบ 
-ดงึค าตอบที่ยงัไมช่ดัเจนมา
อภิปรายรว่มกนั 

-แสดงความคดิเห็นและน าเสนอ
ความคิดอย่างมีส่วนรว่ม 
-กระหายอยากรูค้  าตอบ 
-น าเสนอและอธิบายประเด็นที่
สนใจ 
 

3. ขัน้ส ารวจคน้หา (Exploration 
phase) 

-ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งมีส่วนรว่ม โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
-ใหข้อ้เสนอแนะและค าปรกึษาแก่
นกัเรียน 
-ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร ์

-พยายามหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหา 
-คาดคะเนและตัง้สมมตฐิาน 
-บนัทึกการสงัเกต วเิคราะหข์อ้มลู 
และลงขอ้สรุปบนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
-มีคณุธรรม จรยิธรรม และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร ์
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ตาราง 5 (ต่อ) 
ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู7้ 
ขัน้ตอน 

บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

4. ขัน้อธิบาย (Explanation 
phase) 

-ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคิดและแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
-ใหน้กัเรียนอธิบายความคิดรวบ
ยอด โดยใหห้ลกัฐานท่ีเป็นเหตุ
เป็นผล 

-อธิบายการแกปั้ญหาอย่างเป็น
เหตเุป็นผล 
-รบัฟังค าอธิบายของผูอ้ื่นอยา่ง
สรา้งสรรค ์

5. ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration 
phase) 

-ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดน้ าความรูท้ี่
เรียนมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์
อย่างสรา้งสรรคใ์นสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได ้

-น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสืบเสาะ
ความรูไ้ปประยกุตก์บัสถานการณ์
ใหม่ที่คลา้ยคลงึกบัสถานการณ์
เดิมได ้

6. ขัน้ประเมินผล (Evaluation 
phase) 

-ประเมินความรู ้ทกัษะ และ 
เจตคติของนกัเรียน 
-สามารถประเมินไดใ้นทกุขัน้ตอน 

-แสดงความรูค้วามเขา้ใจของ
นกัเรียนจากกิจกรรมส ารวจ
ตรวจสอบ 
-ประเมินตนเองวา่ไดเ้รียนรู ้
อะไรบา้ง 

7. ขัน้น าความรูไ้ปใช ้(Extension 
phase) 

-กระตุน้ใหน้กัเรยีนน าส่ิงที่ไดไ้ป
ปรบัใช ้
-แนะแนวในการน าความรูเ้ดมิไป
สรา้งความรูใ้หม ่

-น าความรูไ้ปปรบัใชอ้ยา่ง
เหมาะสม 
-ใชท้กัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใ์นการเชื่อมโยง
เนือ้หาสาระไปสู่หารแกปั้ญหา 

 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้หมายถึง กระบวนการ

เรียนรูท้ี่นกัเรียนสืบคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสงัเกต 
การตั้งค าถาม ออกแบบ คน้ควา้หาขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหแ์ละแปลความหมาย
ขอ้มูล สรุปผล ตลอดจนการเผยแพร่ผลการศึกษา โดยมีครูโดยเป็นผูแ้นะน า และอ านวยความ
สะดวก ส่วนผูว้ิจยัเลือกใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน เพื่อกระตุน้
ความสนใจของนักเรียน สรา้งการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย และน าความรูไ้ปใชใ้นการประยุกต์
ความรูจ้ากสิ่งที่นักเรียนเรียนรูม้าให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เลือกใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้นตอน เนื่องจากการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
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เสาะหาความรู้5 ขั้นตอนยังไม่มีขั้นตอนตรวจสอบความรู้เดิมที่ชัดเจน โดยความรู้เดิมมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะความคิดคล่องมี
ความสัมพันธ์มากที่สุด (Ahmar et al., 2017, p. 1) และขั้นน าความรูไ้ปใช้เป็นขั้นที่ครูผู้สอน
ส่งเสริมให ้นักเรียนน าความคิดรวบยอดที่ไดเ้รียนมาไปประยุกตใ์ช ้ท าใหเ้กิดการสรา้งสิ่งใหม่  ๆ 
และสามารถต่อยอดทาง ความคิดโดยน าความรูท้ี่ไดใ้นหอ้งเรียน ไปประยุกตใ์ชก้ับความรูน้อก
ห้องเรียน และสามารถสรา้งสรรค์ หรือน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจมากขึน้ได้ ดังเช่นใน
สถานการณจ์ริงในหอ้งเรียน ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัออกแบบการน าเสนอที่แปลก
ใหม่และน่าสนใจ โดยน าความรูต่้าง ๆ ที่ได้เรียน มาแล้ว มาประยุกต์ ให้นักเรียนคิดว่าเราจะ
ประยุกตเ์รื่องที่เรียนมาใหใ้ชใ้นชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างไรบา้ง และใหน้ักเรียนน าความรูท้ี่เรียนมา
ออกแบบเป็นผลงานที่มีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย นักเรียนจะสรา้งองค์ความรูอ้ย่าง
สรา้งสรรคแ์ละหลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ศกึษาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู ้7 ขั้น ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือ พบว่านักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้ 7 ขัน้ ร่วมกบัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือมีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์  อยู่ในเกณฑ์ดีขึน้ไป  (นริศรา  วรรณ
โกษิตย์ และพรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2559, น. 2175) และผู้วิจัยเลือกประเภทการสืบเสาะแบบ
แนะน า (Guided inquiry) เนื่องจากนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสบการณ์ในการ
สืบเสาะความรูใ้นระดบัปานกลาง 

4. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
4.1 ความหมายของการคิดนอกกรอบและเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

การคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ดว้ยแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากวิธีการแก้ปัญหาเดิม  (De Bono, 1982, p. 8; 

Hoenby et al., 2000, p. 225; วิจารณ ์ พานิช, 2524, น. 258)  

เทคนิคการคิดนอกกรอบ (Lateral thinking techniques) หมายถึง กลวิธีในการใน

การสรา้งแนวคิดในการแกปั้ญหาหรือสถานการณไ์ดห้ลายแนวทาง  และแปลกใหม่แตกต่างจาก

วิธีการแกปั้ญหาเดิม (De Bono, 1982, p. 116)  

การคิดนอกกรอบเป็นวิธีที่ท าใหน้ักเรียนเกิดความคิดที่แปลกใหม่ โดยพิจารณาสิ่ง

ต่าง ๆ ในมมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม ท าใหคิ้ดไดห้ลายแนวทาง น าไปสู่การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ



  64 

ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยสามารถใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบในการสรา้งแนวคิดในการ

แกปั้ญหาหรือสถานการณไ์ดห้ลายแนวทาง  และแปลกใหม่แตกต่างจากวิธีการแกปั้ญหาเดิม 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
เดอโบโน (De Bono, 1982, p. 24) กลา่วว่า การคิดนอกกรอบมีความสมัพนัธใ์กลช้ิด

กับความคิดสรา้งสรรค์ โดยความคิดสรา้งสรรค์เป็นผลที่ เกิดขึน้ ส่วนการคิดนอกกรอบเป็น

กระบวนการ จ าแนกความคิดออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การคิดในกรอบหรือการคิดแนวตัง้ (Vertical thinking) เป็นการคิดเพื่อการ

สรรหาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์แยกแยะ หาข้อผิดพลาด เพื่อน ามาเลือกสรรวิธีที่ดี

ที่สดุ และใชใ้นการแกไ้ขปัญหา เป็นการคิดเชิงตรรกะ และการคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ ์ 

2) การคิดนอกกรอบหรือการคิดแนวขา้ง (Lateral thinking) เป็นการคิดที่หลีก

หนีจากความซ า้ซาก หรือ ความคิดเดิม ๆ รวมถึงความเขา้ใจที่มีอยู่เดิมเพื่อคน้หาสิ่งใหม่ ๆ โดย

ปกติแลว้ความคิดที่มีอยู่จะสรา้งขึน้จากประสบการณ์เดิมและความเขา้ใจที่เคยประสบมา การคิด

แนวขา้งจึงเป็นวิถีทางในการหลบหนีจากความคิดวิถี เดิมเพื่อคน้หาสิ่งที่ดีกว่า  

เดอโบโน (De Bono, 1982, p. 29) กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการคิดใน

กรอบและนอกกรอบดงัตาราง 6 

ตาราง 6  ความแตกต่างระหว่างการคิดในกรอบและนอกกรอบ 

การคิดในกรอบ (Vertical thinking) การคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาที่มคีวามเป็นไปไดม้ากที่สดุ และ
เมื่อพบวิธีนัน้แลว้ก็ไม่คดิหาวิธีใดอีก 

คิดทางเลือกในการแกปั้ญหาไวห้ลาย ๆ ทาง แมว้่าจะพบ
แนวทางแกปั้ญหาที่ดีแลว้ 

ทดลองเพื่อหาค าตอบ ทดลองเพื่อปรบัปรุงแนวคิดของตน 
คิดเป็นล าดบัต่อเนื่อง คิดไดห้ลายทศิทาง โดยไม่ไดก้ าหนดเป้าหมายไวต้ายตวั 
ด าเนินไปตามแนวทางที่น่าจะถกูตอ้งมากที่สดุ สามารถเปล่ียนมมุมองไดเ้พราะหมวดหมูแ่ละประเภทมา

ไม่ใช่สิ่งที่ตายตวั 

สรุปไดว้่า การคิดนอกกรอบเป็นวิธีที่ท าใหน้กัเรียนเกิดความคิดที่แปลกใหม่ โดย

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม ท าใหคิ้ดไดห้ลายแนวทาง 
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 4.3 การจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
เดอโบโน (De Bono, 1982, p. 116) ไดเ้สนอเทคนิคการคิดนอกกรอบ เนื่องจากเห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคตามความถนดัของตนเอง มีทัง้หมด 

16 เทคนิค ไวด้งันี ้

1. เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชี ้ขาด (Dominant ideas and crucial factors) คือ 

การสรา้งแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากแนวคิดที่ครอบง า การเป็นอิสระจากแบบแผนที่ตายตวั หา

องค์ประกอบที่ส  าคัญของปัญหา ปรบัโครงสรา้งแบบแผน หลุดพ้นจากข้อจ ากัดนั้น  ตัวอย่าง

กิจกรรมในงานวิจัยที่ใช้เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด (เพ็ญลภา บุญวงษ์, 2557, น. 170) 

ไดแ้ก่ กิจกรรมวินิจฉัยความคิดหลกั โดยครูใหน้ักเรียนอ่านบทความ หลงัจากนัน้ใหน้กัเรียนเขียน

ว่าอะไรคือความคิดหลักของเรื่อง ครูรวบรวมค าตอบของนักเรียน และเขียนรายการค าตอบที่

แตกต่างกนัออกมา แลว้ใหน้กัเรียนเจา้ของค าตอบอธิบายว่าท าไมจึงตอบค าถามแบบนัน้  

2. เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended judgement) คือ การไม่รีบด่วน

ตดัสินใจว่าแนวคิดนัน้ไม่สมเหตสุมผล กลบัมาคิดทบทวนว่ามีส่วนดีอะไรที่จะสามารถน ามาใชใ้น

การสรา้งแนวคิดที่มีประโยชนต่์อไปอย่างไร ตัวอย่างกิจกรรมในงานวิจยัที่ใชเ้ทคนิคการชะลอการ

ตัดสินใจ (เพ็ญลภา บุญวงษ์, 2557, น. 172) ได้แก่ กิจกรรมเลื่อนการตัดสินใจ เป็นการฝึกให้

นกัเรียนอย่ารีบด่วนตดัสินใจว่าแนวคิดสมเหตสุมผลหรือไม่ แต่ควรใหเ้วลาตดัสินใจโดยกลบัมาคิด

ทบทวนอีกครัง้ว่าแนวคิดนีม้ีส่วนดีอะไรที่จะน าไปสรา้งแนวคิดใหม่ ครูอาจยกสถานการณ์มาให้

นกัเรียนวิเคราะห ์พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม   

3. เทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน (Challenging assumptions) คือ การเปลี่ยนความ

เชื่อในการแกปั้ญหาเดิมดว้ยวิธีการแกปั้ญหาแบบใหม่ ทา้ทายใหเ้กิดการตัง้สมมติฐานใหม่ ๆ ใน

การแกปั้ญหา ตวัอย่างกิจกรรมในงานวิจัยที่ใชเ้ทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน (เพ็ญลภา บุญวงษ์, 

2557, น. 171) ไดแ้ก่ กิจกรรมค าถามชวนสงสยั เป็นครูใชค้  าถามว่า “ท าไม” ไปเรื่อย ๆ ต่อเนื่อง

จากเหตกุารณก์่อนหนา้ เพื่อใหน้กัเรียนพยายามพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมมุมองที่ต่างไปจากเดิม  

4. เทคนิคพลิกกลบั (The reversal method) คือ การกระท าที่ยอ้นกลบัจากเดิมที่เคย

เป็นมา ท าใหไ้ดท้างเลือกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  ตัวอย่างกิจกรรมในงานวิจัยที่ใช้

เทคนิคพลิกกลับ (เพ็ญลภา บุญวงษ์, 2557, น. 171) ได้แก่ กิจกรรมพลิกโฉม เป็นลักษณะ
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กิจกรรมที่ใหน้กัเรียนพลิกกลบัสถานการณห์นึ่งในหลายแบบที่สดุเท่าที่จะท าได ้จากนัน้ครูรวบรวม

ค าตอบ เขียนรายการค าตอบ และใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับค าตอบที่มีคนตอบมากกับค าตอบที่ริเริ่ม

สรา้งสรรค ์ 

5. เทคนิคอปุมาอปุไมย (Analogies) คือ การใชส้ถานการณท์ี่เกิดขึน้ไปเปรียบเทียบ

กับบางสิ่งบางอย่าง ท าใหเ้กิดความเคลื่อนไหวของการคิดเชื่อมโยงเกิดขึน้  ตัวอย่างกิจกรรมใน

งานวิจยัที่ใชเ้ทคนิคอปุมาอปุไมย (เพ็ญลภา บุญวงษ์.2557:172)   ไดแ้ก่ กิจกรรมเปรียบเทียบพา

เพลิน ที่ครูให้นักเรียนน าสถานการณ์หนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสถานการณ์หนึ่ง เพื่ อสามารถ

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมมุมองที่ต่างไปจากเดิมได ้ 

6. เทคนิคการสรา้งทางเลือก (The generation of alternative) คือ การพยายาม

สรา้งทางเลือกใหม้ากที่สดุเท่าที่จะหาได ้กระตุน้ใหเ้กิดแบบแผนใหม่ที่ไม่ตายตวั ตวัอย่างกิจกรรม

ในงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการสรา้งทางเลือก (เพ็ญลภา บุญวงษ์.2557: 172-173) ไดแ้ก่ กิจกรรม

หลากหลายทางเลือก โดยครูอาจใชภ้าพที่คลุมเครือไม่ชัดเจน และให้นักเรียนแต่ละคนตีความ 

แลว้รวบรวมการตีความของนกัเรียนแสดงใหเ้ห็นมมุมองของนกัเรียนที่แตกต่างกนั แต่ครูควรระวงั

ไม่ตดัสินว่าการตีความอนัไหนดีที่สดุ  

7. เทคนิคการกระตุ้นสุ่ม (Random stimulation) คือ การใช้ข้อมูลทุกอย่างที่มี

ผสมผสานกับข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะไม่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่การปรบัโครงสรา้งแบบแผนทาง

ความคิดเดิมของเรา น าเข้าปัจจัยแบบสุ่มท าให้เกิดการสรา้งมุมมองความคิดใหม่  ตัวอย่าง

กิจกรรมในงานวิจัยที่ใชเ้ทคนิคการกระตุน้สุ่ม (เพ็ญลภา บุญวงษ์.2557: 172) ได้แก่ กิจกรรม

กระตุกต่อมคิด ครูใหน้ักเรียนน าค าที่สุ่มมาเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ตัง้ขึน้ เพื่อสรา้งมุมมอง

ใหม่   

8. เทคนิคการออกแบบ (Design) คือ การปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่

เป็นแบบใหม่ เพื่อน าไปใชง้านจรงิ ตวัอย่างกิจกรรมในงานวิจยัที่ใชเ้ทคนิคการออกแบบ (เพ็ญลภา 

บุญวงษ์.2557: 173) ไดแ้ก่ กิจกรรมสรรคส์รา้งนวัตกรรม นักเรียนไดอ้อกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

ตามประเด็นท่ีไดร้บัจากครู  

9. เทคนิคนวัตกรรม (Innovation) คือ การสรา้งสิ่งใหม่ ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับ

โครงสรา้งแบบแผนเดิม ตัวอย่างกิจกรรมในงานวิจัยที่ใชเ้ทคนิค (เพ็ญลภา บุญวงษ์.2557: 173) 
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ไดแ้ก่ กิจกรรมสรรคส์รา้งนวัตกรรม นักเรียนไดอ้อกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตามประเด็นที่ไดร้บั

จากครู  

10. เทคนิคการแยกส่วน (Fractionation) คือ การแยกท าลายแบบแผนที่ตายตวั เป็น

การวิเคราะหส์ว่นย่อย ๆ ท าใหเ้ห็นมมุมองใหม่ไดง้่ายขึน้  

11. เทคนิคแนวความคิด/การแบ่งส่วน/การแบ่งขัว้ (Concept/division/polarization) 

คือ การแบ่งออกเป็นหน่วยต่าง ๆ และรวมหน่วยย่อยเขา้ดว้ยกนัในแบบต่าง ๆ  

12. เทคนิคค าใหม่ PO (The new word po) คือ เครื่องมือทางภาษาที่ท าใหเ้กิดการ

คิดนอกกรอบ ท าใหเ้ราใชข้อ้มูลในแบบที่ต่างไปจากเดิม ตวัอย่างกิจกรรมในงานวิจัยที่ใชเ้ทคนิค

ค าใหม่ PO ไดแ้ก่ กิจกรรมเป็นไปไดไ้ง โดยใหน้กัเรียนสรา้งความคิดในการแกปั้ญหาดว้ยการมอง

เชิงบวก และแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปไม่ไดจ้ากปัญหา แลว้จึงหาเหตผุลมาหกัลา้งแนวความคิด

ที่เป็นไปไม่ได ้เพื่อหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปั้ญหา (ภาณินี เทพหน,ู 2546, น. 9) 

13. เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) คือ การกระตุน้ใหส้มาชิกแต่ละคนไป

กระตุน้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ใหแ้สดงความคิดต่าง ๆ ตามมา  

14. เทคนิคการถูกปิดกั้นด้วยความเปิดเผย (Blocked by openness) คือ การ

แก้ปัญหาการถูกปิดกั้นดว้ยความเปิดเผยเป็นสิ่งปกติในกระบวนการคิด เพราะเวลาคิดเราตอ้ง

คาดคะเนสมมติฐานโดยอาศยัประสบการณใ์นอดีต  

15. เทคนิคการเลือกจุดรบัรูแ้รกและพืน้ที่ความสนใจ (Choice of entry point and 

attention area) คือ จุดรบัรูแ้รกในการพิจารณาสถานการณห์รือปัญหา สามารถท าใหค้วามเขา้ใจ

ที่มีต่อสถานการณห์รือปัญหานัน้แตกต่างกนัอย่างมากได ้ 

16. เทคนิคการบรรยาย การแก้ปัญหา การออกแบบ (Description/problem 

solving/design) คือ การใชค้วามรูใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยมีสถานการณท์ี่สนบัสนุนเพื่อใหเ้กิด

การคิดนอกกรอบ ทัง้การบรรยาย การแกปั้ญหา และการออกแบบ  

เทคนิคการคิดนอกกรอบมีทัง้หมด 16 เทคนิค โดยผูว้ิจัยเลือกใชท้ัง้หมด 8 เทคนิค ที่ เป็น

เทคนิคหลกัและเหมาะสมกบัวิชาวิทยาศาสตรเ์นื่องจากมุ่งเนน้การหาความรูท้ี่หลากหลายทิศทาง

และแปลกใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคความคิดหลกัปัจจัยชีข้าด เทคนิคการชะลอการตดัสินใจ เทคนิคการ

ทา้ทายสมมติฐาน เทคนิคพลิกกลบั เทคนิคอุปมาอุปไมย เทคนิคการสรา้งทางเลือก เทคนิคการ
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กระตุน้สุ่ม และเทคนิคการออกแบบ (Design) ส่วนเทคนิคอ่ืนเหมาะสมกบัวิชาเก่ียวกบัภาษา เช่น 

เทคนิคค าใหม่ PO เป็นตน้ (เพ็ญลภา บญุวงษ,์ 2557, น. 42)  

5. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
ผูว้ิจยัไดล้  าดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน และใชเ้ทคนิคการ

คิดนอกกรอบของเดอ โบโน มาสอดแทรกในขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้3 

ขัน้ตอน โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเทคนิคตามล าดับขัน้ของกระบวนการทางปัญญาดา้น

พทุธิพิสยัของบลมูที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอสนัและครทัวอล แบ่งเป็น 6 ขัน้ คือ จ า เขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้

วิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ (Anderson & Krathwohl, 2001, pp. 66-69)และ

องค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์โดยเมื่อพิจารณาเทคนิค

การคิดนอกกรอบและขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่ม

เทคนิคที่จะน าไปสอดแทรกในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้เทคนิคที่เก่ียวกบัการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ 

เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ ส่งเสริมความคิดคล่องและ

ความคิดยืดหยุ่น มาแทรกในขั้นอธิบาย เพราะในขั้นอธิบาย นักเรียนจะน าข้อมูลมาท าการ

วิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลอง 

รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นแนวโนม้หรือความสมัพนัธข์องขอ้มลู สรุปและ

อภิปรายผลการทดลอง โดยอา้งอิงประจกัษ์พยานอย่างชดัเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป เทคนิคที่

เก่ียวกับการน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์กว้างขวางขึน้  ได้แก่ เทคนิคการท้าทาย

สมมติฐาน เทคนิคพลิกกลบั เทคนิคอปุมาอปุไมย เทคนิคการสรา้งทางเลือก เทคนิคการกระตุน้สุ่ม 

มาแทรกในขั้นขยายความรู ้เพราะในขั้นขยายความรู ้เป็นการน าความรูท้ี่ นักเรียนสรา้งขึน้ไป

เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมหรือแนวคิดเดิมที่คน้ควา้เพิ่มเติม หรือแบบจ าลองหรือขอ้สรุปที่ไดไ้ปใช้

อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท าให้เกิดความรูก้วา้งขวางขึน้  เทคนิคที่เป็นการเสนอ

แนวคิดใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคการออกแบบ จึงควรน าไปอยู่ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้เพราะนกัเรียนไดผ้่าน

การจ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห ์ประเมินค่า มาแลว้ ส่งเสริมความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ด้ 

เพื่อสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยมีขัน้ตอนและเทคนิคดงันี ้   
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1) ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดิม (Elicitation phase) เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความรูเ้ดิม 

โดยครูอาจใช้ค าถามที่ เป็นประเด็นปัญหา หรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร ์การน า

วิทยาศาสตรม์าใชใ้นชีวิตประจ าวนั และนกัเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไ้ปยงัประสบการณท์ี่

ตนมี ท าใหค้รูไดท้ราบว่านักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติมเต็มส่วนใดใหน้ักเรียน 

และครูยงัสามารถวางแผน การจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  

2) ขัน้เรา้ความสนใจ (Engagement phase) เป็นการน าเขา้สู่เนือ้หาในบทเรียนหรือเรื่องที่

น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่

น่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท์ี่ก าลงัเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดิม

ที่นักเรียนไดเ้รียนรู ้ครูท าหน้าที่กระตุน้ใหน้ักเรียนสรา้งค าถาม เกิดความอยากรูอ้ยากเห็น และ

ก าหนดประเด็นที่ จะศึกษาให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนศึกษาประเด็นจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เพื่อน าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป     

3) ขัน้ส  ารวจคน้หา (Exploration phase) เมื่อนักเรียนท าความเขา้ใจประเด็นหรือค าถามที่

สนใจจะศึกษาแล้ว ในขั้นนีน้ักเรียนต้องวางแผนแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 

ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้ลงมือปฏิบติั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างพอเพียง ครู

ท าหนา้ที่กระตุน้ใหน้ักเรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยตนเอง   

4) ขัน้อธิบาย (Explanation phase) นักเรียนน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล 

และน าเสนอผลที่ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ 

ซึ่งช่วยใหน้ักเรียนเห็นแนวโนม้หรือความสมัพันธ์ของขอ้มูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดย

อา้งอิงประจกัษ์พยานอย่างชดัเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป ขัน้นีน้กัเรียนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

โดยแทรกเทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด (Dominant ideas and crucial factors)  เป็นการจัด

กิจกรรมใหน้กัเรียนรวบรวมค าตอบทัง้หมด และพิจารณาเขียนความคิดหลกั ครูมีบทบาทในการดู

ค าตอบที่แตกต่างจากนกัเรียนคนอ่ืน และใหน้ักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าท าไมถึงตอบค าถามอย่าง

นั้น  ซึ่ งส่งเสริมความคิดยืดหยุ่น  และแทรกเทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended 

judgement) เป็นกิจกรรมให้นักเรียนสรา้งแนวคิดที่แปลกใหม่  โดยนักเรียนแต่ละคนบรรยาย
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ความรูส้กึจากปัญหาทางชีววิทยา แลว้เสนอค าตอบของปัญหาที่ก าหนดให ้จากนัน้น าค าตอบของ

นกัเรียนแต่ละคนมาคิดพิจารณาแลว้เลือกค าตอบที่ดีที่สดุอย่างสมเหตสุมผล  

5) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration phase) เป็นการน าความรูท้ี่นักเรียนสรา้งขึน้ไปเชื่อมโยง

กับความรูเ้ดิมหรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย

สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท าให้เกิดความรูก้ว้างขวางขึน้ โดยใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง

ต่อไปนี ้โดยเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 

เทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน (Challenging assumptions) เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียน

หาค าตอบเก่ียวกับปัญหาทางชีววิทยา แลว้น าค าตอบเหล่านัน้มาตัง้เป็นค าถามต่อไปเรื่อย ๆ จน

ยอ้นกลบัมาที่ประเด็นปัญหาที่ก าหนดตัง้แต่ตน้  

เทคนิคพลิกกลบั (The reversal method) เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกระท ายอ้นกลับ

จากเดิมที่เคยเป็นมา เช่น กิจกรรมเรื่องการวัดอตัราการหายใจ ใหน้กัเรียนคิดกลบัในการเปลี่ยน

กลบัขั้นตอนการวัดอัตราการหายใจของสัตว ์ท าใหไ้ดท้างเลือกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจาก

เดิม  

เทคนิคอปุมาอปุไมย (Analogies) เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนใชส้ถานการณท์ี่เกิดขึน้ไป

เปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น กิจกรรมเรื่องโครงสรา้งและการล าเลียงสารในระบบ

หมนุเวียนเลือด ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบวงจรการไหลเวียนเลือด เปรียบเสมือนสิ่งของอะไรไดบ้า้ง 

ท าใหเ้กิดการคิดเชื่อมโยงเกิดขึน้  

เทคนิคการสรา้งทางเลือก (The generation of alternative) เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียน

คิดหาค าตอบที่หลากหลายใหม้ากที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้ไม่ยดึติดกบัค าตอบที่เป็นไปไดม้ากที่สดุ  

เทคนิคการกระตุน้สุม่ (Random stimulation) เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนใชค้ าที่สุม่หรือ

คดัเลือกมาจากเรื่องที่เรียน แลว้มาแลว้เขียนบรรยายความสมัพนัธโ์ดยการคิดจินตนาการที่ เป็นไป

ไดห้รือสอดคลอ้งกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนใชข้อ้มูลทุกอย่างที่มีผสมผสานกับ

ขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง  

6) ขัน้ประเมินผล (Evaluation phase) ขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรู้โดยใชก้ารประเมิน

นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้ค าถาม การใช้แบบทดสอบ และการสังเกต

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขั้นนี ้จะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้มา
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ประมวลและปรบัประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนน าความรูใ้หม่ที่ได้ไป

เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมและสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ นอกจากนีค้รูควรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้

ตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 

7) ขัน้น าความรูไ้ปใช ้(Extension phase) เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ไดเ้รียนมาไป

ประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั และสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปสรา้งเป็นความรูใ้หม่

ได ้ครูมีการกระตุน้และจัดเตรียมโอกาสใหน้ักเรียนน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

และเกิดประโยชนต่์อชีวิตประจ าวัน  ในขัน้นีน้ักเรียนไดอ้อกแบบสิ่งประดิษฐ์ และสรา้งสรรค ์ซึ่ง

ส่งเสริมความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์โดยแทรกเทคนิคการออกแบบ (Design) เป็นกิจกรรมที่

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ซ  า้กบัสิ่งที่มีอยู่ 

เพื่อน าไปใชง้านจรงิ  

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (Learning achievement) หมายถึง  ความสามารถในการ
เรียนรูข้องนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่วัดความรู ้ทกัษะและสมรรถภาพของสมอง ในดา้นต่าง ๆ ที่ผูเ้รียนไดร้บัภายหลงัที่
ผูเ้รียนไดเ้รียนจบบทเรียนตามที่ก าหนด (Good, 1973, p. 7; นราวดี จอ้ยรุ่ง, 2559, น. 8; ปวีณา 
วิชน,ี เชษฐ์ ศิรสิวสัดิ,์ สพลณภทัร ศรีแสนยงค,์ และถาวรณา, 2558, น. 456)  

ดงันัน้ สรุปว่าไดว่้า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจยัครัง้นี ้หมายถึง ความสามารถ

ในการเรียนรูท้ัง้ทางดา้นความรู ้ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะที่ไดร้บัหลงัจากการจัดการ

เรียนรู ้

6.2 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายแนวคิด ดงันี ้

อนุกรมวิธานของบลมู (Bloom, 1956, pp.201-207) ประกอบดว้ย พฤติกรรม 3 ดา้น 

ไดแ้ก่                1) ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) คือ พฤติกรรมดา้นสมองเป็นพฤติกรรม

เก่ียวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง  ๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง

พฤติกรรมทาง พทุธิพิสยั 6 ระดบั ไดแ้ก่ 
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1.1 ความรู ้(Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าประสบการณต่์าง ๆ 

และสามารถระลกึเรื่องราวนัน้ ๆ ออกมาไดถ้กูตอ้งตามหลกัการ 

1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคญั

ของเรื่องราวโดยการแปลความหมาย ตีความได ้และสรุปใจความส าคญัได ้

1.3 การน าความรูไ้ปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน า

หลักการ กฎเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการต่าง ๆ ของเรื่องที่ไดรู้ม้า น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์

ใหม่ได ้

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่

สมบรูณใ์หก้ระจายออกเป็นสว่นย่อย ๆ ได ้

1.5 การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย

ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์ขา้เป็นเรื่องราวเดียวกนัโดยปรบัปรุงใหดี้ขึน้  

1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน

กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป หรือ สรุปเก่ียวกบัคณุค่าของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑท์ี่เหมาะสม 

2) ดา้นจิตพิสัย (Affective domain) (พฤติกรรมดา้นจิตใจ) คือ ค่านิยม ความรูส้ึก 

ความซาบซึง้ ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมดา้นนีอ้าจไม่เกิดขึน้ทันที 

ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยจัดสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่

ตลอดเวลา ท าใหพ้ฤติกรรมของนกัเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พงึประสงคไ์ด ้ 

3) ดา้นทักษะพิสยั (Psychomotor domain) คือ พฤติกรรมที่แสดงความสามารถใน

การปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโ้ดยตรงโดยมีเวลาและคณุภาพ

ของงานเป็นตวัชีร้ะดบัของทกัษะ 

ต่อมาแอนเดอร์สัน  (Lorin  Anderson) จึ งได้ร่วมมื อกับครัทวอล  (David R. 

Krathwohl) ซึ่งเป็นผูร้่วมท างานกบับลมู และร่วมเผยแพร่อนุกรมวิธานฉบบัแรก เพื่อวางแผนการ

ด าเนินงานในการปรบัปรุงแกไ้ขอนุกรมวิธานของวัตถุประสงคท์างการศึกษาและคู่มือ ในช่วงปี

ค.ศ.1995-2000 โดยไดเ้สนอจุดมุ่งหมายทางการศึกษาฉบบัใหม่ที่ปรบัปรุงจากฉบบัปี 1965 ซึ่งมี

การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธพิสัยของบลูม ได้มีพิจารณาเป็น 2 มิติ คือ

พิจารณาลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้นนั้น  (Anderson & 
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Krathwohl, 2001, pp. 66-69) สิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม คือ  ชื่อของกระบวนการทาง

ปัญญา ทัง้ 6 ขัน้ เปลี่ยนจากการใชค้ านามเป็นค ากรยิา เนื่องจากตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการคิด

และการคิดเป็นกระบวนการของการกระท า ค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับ

ขัน้ ถูกแทนที่ดว้ยค ากริยา และมีการปรบัปรุงค าอธิบายในบางล าดับขัน้ดว้ย ในขัน้ความรูไ้ดถู้ก

เปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจากความรูคื้อผลลพัธห์รือผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนัน้ 

ค าว่า ความรู ้จึงแทนที่ดว้ยค าว่า จ า กระบวนการทางปัญญาในขัน้ความเขา้ใจ และการสงัเคราะห ์

ไดถู้กน าเขา้ไปรวมไวใ้นขัน้ เขา้ใจและคิดสรา้งสรรคต์ามล าดับ เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นธรรมชาติ

ชองการคิดที่นิยามไวใ้นแต่ละล าดบัขัน้ ล  าดับขัน้ของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทาง

การศกึษาดา้นพทุธิพิสยัของบลมูที่ปรบัปรุงนัน้ ไดน้ าเสนอการจดัแบ่งใหม่ออกเป็น 6 ขัน้ ดงันี ้ 

1) จ า (Remember) เป็นความสามารถของสมองในการระลึกได ้จ าความรู ้

สารสนเทศ แสดงรายการได ้ระบ ุบอกชื่อได ้ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว  

 2) เข้าใจ (Understand) เป็นความสามารถของสมองในการแปล สร้าง

ความหมาย ยกตวัอย่าง สรุป และอา้งอิงค าตอบดว้ยตนเอง  

3) ประยกุตใ์ช ้(Apply) เป็นการใชก้ระบวนการที่ไดเ้รียนรูผ้่านกระบวนการคิด

ในสถานการณใ์หม่ หรือสถานการณท์ี่คลา้ยคลงึกนั  

4) วิเคราะห์ (Analyze) เป็นการแยกความรูอ้อกเป็นส่วนๆ โดยสามารถให้

เหตุผลว่าความรูส้่วนย่อยที่แยกแต่ละส่วนมีความเก่ียวข้องกับโครงสรา้งของความรูท้ั้งหมด

อย่างไร  

5) ประเมินค่า (Evaluate) เป็นความสามารถของสติปัญญาเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ ควบคุม ทดสอบ เพื่อคน้หาความไม่สอดคลอ้งหรือความขัดแยง้ในกระบวนการหรือ

ผลผลิต และการวิพากษต่์าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ  

6) คิดสรา้งสรรค์ (Create) คือ ความสามารถของสติปัญญาในการสรา้งสิ่ง

ใหม่ จากสิ่งที่เคยเรียนรู ้หรือพบเห็นในบริบทต่าง ๆ ที่สามารถสรา้งสรรคง์าน วางแผนงาน และ

ด าเนินงานตามกระบวนการจนไดร้บัความส าเรจ็ 

ดังนั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 

พฤติกรรม 3 ดา้น คือ ดา้นพทุธิพิสยั  ดา้นจิตพิสยั  และดา้นทกัษะพิสยั โดยพฤติกรรมที่แสดงออก
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ถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาในครัง้นีจ้ะวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสยัตามแนวคิดของบลูมที่

ปรบัปรุงโดยแอนเดอรส์ันและครทัวอลใน 4 ระดับ 4 คือ จ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้และวิเคราะห์ ที่

วิเคราะหแ์ลว้แลว้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรูใ้นรายวิชาชีววิทยา 4 ในการเรียนเรื่อง ระบบหายใจ 

ระบบหมนุเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง   

 6.3 แนวทางการวดัและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
การวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเ์ป็นการวดัความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูเ้รียนที่เป็นผลมาจากการไดร้บัประสบการณจ์ากการเรียนรูห้รือการสืบเสาะแสวงหาความรู้

โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได้ เครื่องมือที่ ใช้วัดทางด้านพุทธิพิสัย โดยใช้แบบวัด

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้สามารถใชไ้ดท้ัง้ประเภทอัตนัยและปรนัย (โชติกา ภาษีผล, 

ณัฏฐภรณ ์หลาวทอง, และกมลวรรณ ตงัธนกานนท์, 2558, น. 10-12; ประทุม อตัชู, 2547, น. 3) 

ขอ้ดีของแบบวัดแบบอัตนยั สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรูด้า้นสติปัญญาในระดับสงู อาทิ การ

น าไปใช ้การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การประเมินค่า และความคิดสรา้งสรรคไ์ดเ้ป็นอย่างดี ผูส้อบ

สามารถแสดงความรูค้วามสามารถ และการใชภ้าษาในการตอบไดเ้ป็นอย่างดี  โอกาสการเดา

ค าตอบของผูส้อบมีน้อยมากหรืออาจไม่มีเลย ขอ้จ ากัดของแบบวัดแบบอัตนัยเนื่องจากในการ

สอบแต่ละครัง้จะใชข้อ้สอบ จ านวนนอ้ยขอ้ ดังนั้นขอ้สอบจึงขาดความครอบคลุมเนือ้หา (ความ

เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา) และมีความเชื่อมั่นต ่า การตรวจใหค้ะแนนค่อนขา้งยุ่งยาก และมีโอกาสจะ

เกิดความล าเอียงในการใหค้ะแนนเนื่องจากอคติทางความคิด (Hallo effect)/ลายมือ/ค าเฉลยที่ไม่

เฉพาะเจาะจง ใชเ้วลาในการตรวจใหค้ะแนนค่อนขา้งนาน ดงันัน้จึงไม่เหมาะสมที่จะใชท้ดสอบกบั

ผูเ้รียนที่มีจ านวนมาก (Marshall & Lyde Wesley, 1971, pp. 24-27; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557, น. 

106) ส่วนแบบวัดแบบปรนัยมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบถูก-ผิด แบบเติมค า แบบจับคู่ และแบบ

เลือกตอบ  ข้อดีของแบบวัดแบบปรนัย สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื ้อหา มีความเป็นปรนัย 

ประหยัดเวลาในการตรวจให้คะแนนหรือใชเ้ครื่องจักรกลในการตรวจใหค้ะแนนสามารถน ามา

วิเคราะหแ์ปลความหมายไดดี้ ถา้ก าหนดตวัเลือกไดดี้ สามารถใชเ้ป็นแบบทดสอบวินิจฉัย มีความ

ยติุธรรม สง่เสริมปรชัญาของการตดัสินใจใชก้บัผูส้อบจ านวนมาก สามารถท าขอ้สอบได้ ขอ้จ ากดั

ของแบบวดัแบบปรนยั สรา้งใหม้ีคณุภาพดีไดย้าก ผูส้รา้งขอ้สอบตอ้งมีทกัษะการเขียนขอ้สอบสูง  

ส่วนมากเป็นขอ้สอบวัดความรูค้วามจ ามากกว่าความคิดระดับสูง ควบคุมความยากของขอ้สอบ
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แต่ละขอ้ไม่ได ้ไม่สามารถใชว้ัดความคิดสรา้งสรรค ์หรือทักษะการเขียนได้ คาดคะเนค าตอบได้

ง่าย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, น. 128; ลว้น  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538, น. 

108-109)  

ส่วนเครื่องมือที่ใชว้ัดทางด้านจิตพิสยั แบ่งออกเป็น 5 วิธีคือการรายงานตนเอง การ

สงัเกตพฤติกรรมการสงัเกตรอ่งรอยของพฤติกรรม การสมัภาษณ ์เทคนิคการจินตนาการ เครื่องมือ

ที่ใช ้ในการวัดพฤติกรรมดา้นจิตพิสยั มีหลายประเภทไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ มาตราส่วน

ประมาณค่าแบบวัด เชิงสถานการณ์ การสงัเกต การสมัภาษณ์ ซึ่งแต่ละประเภทมีลกัษณะ และ

ความเหมาะสมกับพฤติกรรม ที่วัดแตกต่างกัน และทุกประเภทต้องก าหนดคุณลักษณะที่วัด

ออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจะวดัได ้ทัง้แบบวดัเจตคติ แบบสอบถาม แบบ

วดัความพึงพอใจ เป็นตน้ (ณัฎฐภรณ ์หลาวทอง, 2546, น. 199; สมนึก ภัททิยธนี, 2558, น. 39) 

และเครื่องมือที่ใชว้ดัทางดา้นทกัษะพิสยัดา้นวิทยาศาสตรเ์ป็นการวดัทกัษะทางวิทยาศาสตรข์อง

นกัเรียน โดยใชว้ิธีสงัเกตการปฏิบติัจริง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557, น. 40; ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 

2544, น. 8; สมชาย วรกิจเกษมสกลุ, 2559, น. 285)   

สรุปว่า เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท์างดา้นพทุธิพิสยั โดย

ใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้โดยมีทัง้อตันัยและปรนัย ส่วนเครื่องมือที่ใชว้ดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านจิตพิสัย แบ่งออกเป็น 5 วิธีคือการรายงานตนเอง การสังเกต

พฤติกรรมการสังเกตร่องรอยของพฤติกรรม การสมัภาษณ ์เทคนิคการจินตนาการ เครื่องมือที่ใช ้

ในการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย มีหลายประเภทได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ มาตราส่วน

ประมาณค่าแบบวดั เชิงสถานการณ ์การสงัเกต การสมัภาษณ ์ 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความหมาย

ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยครัง้นี ้หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูท้างดา้นพุทธิ

พิสยัของนักเรียน ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ในรายวิชา

ชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง ซึ่งวัดไดจ้ากแบบทดสอบ

ปรนัย ประเภทเลือกตอบ 5 ตัวเลือกวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ด้าน คือ จ า เข้าใจ 

ประยุกตใ์ช ้และวิเคราะห ์ตามแนวคิดของบลูมที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอรส์นัและครทัวอล จ านวน 
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30 ขอ้ ทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการ

คิดนอกกรอบ   

7. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
7.1 ความหมายความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้ึกที่ดีของบุคคลที่เกิดขึน้

เมื่อไดร้บัการจดัการเรียนรู ้ที่เป็นไปตามที่คาดหวงัโดยไดร้บัการจูงใจทัง้ในลกัษณะที่เป็นรูปธรรม

และนามธรรมในการด าเนินการจัดการเรียนรู ้เช่น บรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้กระบวนการ

จดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล เป็นตน้ ประสบความส าเร็จตามความตอ้งการของนักเรียน   

(จนัทิมา  เมยประโคน, 2555, น. 7; จารุวรรณ เทวกุล, 2554, น. 6; สุดารตัน ์อะหลีแอ, 2558, น. 

48; อมัพวา รกับิดา, 2549, น. 47) 

สรุปว่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ความรูส้ึกหรือทัศนคติที่ดีออกมา

จากจิตใจของนกัเรียนหลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามความมุ่งหมาย 

7.2 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการที่สง่ผลต่อความพงึพอใจความที่ส  าคญัดงันี ้

ทฤษฎีล าดับชัน้ของความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow, 1970, pp. 69-80) 

(Needs-Hierarchy Theory) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยตั้งอยู่บน

สมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุยด์งันี ้ 

1. ลกัษณะความตอ้งการของมนษุย ์ไดแ้ก่  

1.1 ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามล าดับชัน้ความส าคัญโดยเริ่ม

ระดบัความตอ้งการขัน้สงูสดุ   

1.2 มนุษยม์ีความตอ้งการอยู่เสมอเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งไดร้บั

การตอบสนองแลว้ก็มีความตอ้งการสิ่งใหม่เขา้มาแทนที่  

1.3 เมื่อความตอ้งการในระดบัหนึ่งไดร้บัการตอบสนองแลว้จะไม่จูงให้

เกิดพฤติกรรมต่อสิ่งนั้นแต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทนและเป็นแรงจูงใจให้เกิด

พฤติกรรมนัน้  
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1.4 ความตอ้งการที่เกิดขึน้อาศัยซึ่งกันและกันมีลกัษณะควบคู่คือเมื่อ

ความตอ้งการอย่างหนึ่งยงัไม่หมดสิน้ไปก็จะมีความตอ้งการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึน้มา  

 

2. ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนษุยม์ี 5 ระดบั ไดแ้ก่  

2.1 ความต้องการพื ้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 

เป็นความตอ้งการปัจจยัพืน้ฐานในการความอยู่รอดของชีวิต เช่น อาหาร น า้ อากาศ เครื่องนุ่งห่ม 

ยารกัษาโรค ที่อยู่อาศยั เป็นตน้ 

 2.2 ความต้องการความมั่ นคงปลอดภัย (Security needs) เป็น

ความรูส้ึกที่ตอ้งการความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน และอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้า และ

ความอบอุ่นใจ  

2.3 ความต้องการทางสังคม (Social or belonging needs) ได้แก่

ความตอ้งการที่จะไดร้บัการยอมรบัในสงัคม ความเป็นมิตรไมตร ีและความรกัจากผูค้น  

2.4 ความตอ้งการที่จะไดร้บัการยกย่องหรือมีชื่อเสียง (Esteem needs) 

เป็นความตอ้งการระดับสูง ไดแ้ก่  ความตอ้งการเป็นที่รูจ้ักในสังคม รวมถึงความส าเร็จ ความรู ้

ความสามารถ ความเป็นอิสรภาพ และเสรี และการเป็นที่ยอมรบันบัถือของคนทัง้หลาย  

2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization 

needs) เป็นความต้องการระดับสูงของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากเป็น อยากจะได้ตาม

ความตอ้งการของตวัเอง แต่ไม่สามารถแสวงหาได ้(Maslow, 1970, pp. 69-80)  

ดังนั้นในการส่งเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูต้อ้งค านึงถึง

ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั ความตอ้งการทางสงัคม ความ

ตอ้งการที่จะไดร้บัการยกย่องหรือมีชื่อเสียง และความตอ้งการที่จะไดร้บัความส าเร็จดว้ย ความพึง

พอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสมัพันธก์ันในทางบวก กิจกรรมที่นักเรียนไดป้ฏิบติันัน้ 

ท าใหน้ักเรียนไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นรา่งกายและจิตใจเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้

เกิดความพึงพอใจ ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเสริมสรา้งความพึงพอใจใน

การเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน 
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7.3 การวดัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้
 การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูส้ามารถกระท าได้หลายวิธี  (สาโรจน ์      

ไสยสมบติั, 2534, น. 39) ไดแ้ก่   

1. การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีที่นิยมใช้มากวิธีหนึ่งโดยผู้สอบถามออก

แบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถท าไดใ้นลกัษณะที่ก าหนดค าตอบใหเ้ลือก 

หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การรบับริการ 

การบริหาร และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น ข้อดีของแบบสอบถาม คือ สรา้งง่ายและใชส้ะดวก ได้

ประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน ขอ้จ ากัดของแบบสอบถาม ไม่เหมาะส าหรบัคนที่มีปัญหาการอ่าน-

เขียน ขอ้ความพฤติกรรมไม่ชัดเจน จะท าใหส้ื่อความไม่ตรงกนั ผูป้ระเมินตอ้งไดเ้ห็นหรือคลุกคลี

กบัเปา้หมายผลจึงจะน่าเชื่อถือ และไม่ค่อยไดร้บัความรว่มมือจากกลุม่เป้าหมาย เช่น ไม่อ่าน เป็น

ตน้ ตัวอย่างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ในงานวิจัยของจารุวรรณ  

เทวกุล (2554, น. 40) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้5 ดา้น คือ ดา้น

เนือ้หาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นบุคลิกภาพของครู ดา้นสถาพแวดลอ้มในการ

เรียน ดา้นการจดัการบริการในวิทยาลยั และการวดัผลและประเมินผล โดยใชม้าตราส่วนประเมิน

ค่า 5 ระดับคือ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วน จันทิมา           

เมยประโคน (2555, น. 79) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้4 ดา้น คือ 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน ดา้นการใชส้ื่อการเรียนการสอน  

และดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยใชม้าตราสว่นประเมินค่า 5 ระดบั เช่นเดียวกนั 

2. การสมัภาษณเ์ป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยตรงทางหนึ่งซึ่งตอ้งอาศยัเทคนิค 

และและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ที่จะจูงใจใหผู้ต้อบค าถามตามขอ้เท็จจริง ขอ้ดีของ

การสมัภาษณ์ คือ สามารถปรบัค าถามใหช้ดัเจน ไดข้อ้มลูละเอียดและสามารถสงัเกตพฤติกรรม

ไดด้้วย และใชไ้ด้กับคนทุกวัย ทุกเพศ ผูท้ี่ อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ไดด้้วย  ขอ้จ ากัดของการ

สัมภาษณ์ คือ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก ความร่วมมือจะน้อยลง ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่มีมนุษย

สมัพันธ์ที่ดีพอ ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ (พระมานพ 

ญาณธมฺโม , 2559, น. 10-11) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ตอนที่  1 
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ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอนที่ 2 แนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาพระพทุธศาสนา

ของพระสอนศีลธรรมในอ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี มีสาระส าคญั ดงันี ้

1) โดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ควรมีรูปแบบอย่างไรจึงจะสรา้งความ
พงึพอใจใหน้กัเรียนไดม้ากที่สดุ 

2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี มีอะไรบา้ง และมีแนวทางใน
การแกไ้ขอย่างไร 

3. การสังเกตเป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล

เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนีจ้ะตอ้งอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง 

และการสงัเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน  ขอ้ดีของการสงัเกต คือ ไดข้อ้มูลเชิงลึก และเป็นขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลโดยตรง สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือชนิดอ่ืนได้ สามารถเก็บขอ้มลูที่เป็นความลบั

ได ้ขอ้จ ากดัของการสงัเกต บางอย่างสงัเกตไดย้ากจนกว่าเหตกุารณจ์ะเกิดขึน้สิน้เปลืองค่าใชจ้่าย 

เนื่องจากตอ้งใชว้ัสดุอุปกรณ์เป็นรายคน ใชเ้วลามาก เนื่องจากไม่สามารถวัดผูเ้รียนได้ หลาย ๆ 

คนพรอ้มกนั ตวัอย่างการสงัเกตความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร โดยสงัเกตจากพฤติกรรมก่อนมารบั

บรกิาร ขณะรอรบับรกิาร และหลงัจากรบับรกิาร 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า การวดัความพึงพอใจมี 3 วิธี คือ การใชแ้บบสอบถาม 

การสมัภาษณ์ และการสงัเกต ในการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ครัง้นีผู้ว้ิจัยก าหนด

นิยามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้ึกหรือทศันคติที่ออกมาจากจิตใจของ

นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ต่อการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ โดยเลือกใชแ้บบสอบถามเนื่องจากความ

เหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน สรา้งง่าย ใชส้ะดวก และไดป้ระเด็นการพฒันาที่ชดัเจน ตามแนวคิด

ของ(จนัทิมา  เมยประโคน, 2555, น. 79) วดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้4 ดา้น คือ ดา้น

กระบวนการจดัการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้ดา้นการใชส้ื่อการเรียนรู ้ และดา้นการวดัผล

และประเมินผล โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบดว้ยระดับความพึงใจ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 



  

บทที ่3                                                                                             
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจของนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
5 ในรายวิชาชีววิทยา และเพื่อหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักับเทคนิคการคิดนอกกรอบ  งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัแบบผสานวิธี 
(Mixed methods research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดกลุม่ที่ศกึษา 
ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหา  
ขัน้ตอนที่ 3 การสรา้งเครื่องมือวิจยั 
ขัน้ตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ตอนที่ 5 การจดักระท าขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และสถิติที่เก่ียวขอ้ง 

 1. การก าหนดกลุ่มทีศ่ึกษา  
 กลุม่ที่ศกึษา 

กลุ่มที่ศึกษาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3  หอ้ง รวม 57 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจงเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ตอ้งการส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ที่จ  าเป็นตอ้งอาศัยองคค์วามรูแ้ละทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรม์าร่วมในกระบวนการคิด จึงเหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร ์

2. การศึกษาสภาพปัญหา 
 ในการศกึษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจยัด าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบของความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และการวัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์จนได้นิยามศัพท์

เฉพาะของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร ์แนวทางและวิธีการวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
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2. ท าการศึกษาเบือ้งตน้ (Preliminary study) เพื่อส ารวจสภาพปัญหาโดยผูว้ิจัยได้

ท าการสรา้งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ต่อมาน าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์าง

วิทยาศาสตร ์ที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิทยาศาสตร

ศึกษา การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และการวัดและประเมินผลการศึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 คน ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับองค์ประกอบความคิดสรา้งสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร ์และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเกณฑโ์ดยใชก้ารใหค้ะแนนความเที่ยงตรงเชิง

เนือ้หา (Item-Objective Congruence Index: IOC) น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย เลือกเพียง 4 ขอ้ที่

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.60 ที่ผ่านเกณฑ์ น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรไ์ปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง การรกัษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิตมาแลว้ จ านวน 30 คน ใชเ้วลา 40 นาที จากนัน้น าขอ้มลูที่ไดม้าหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้

สมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากับ 0.9975  จากนั้น

ท าการวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนวิชา

ชีววิทยาเพิ่มเติม จ านวน 74 คน พบว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์3 

องคป์ระกอบที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตรคิ์ดเป็นรอ้ยละเฉลี่ย 38.18 

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตรคิ์ดเป็นรอ้ยละเฉลี่ย 34.12 ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรคิ์ด

เป็นรอ้ยละเฉลี่ย 32.77 ส่วนความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตรเ์ป็นองค์ประกอบเดียวที่

นักเรียนมีรอ้ยละเฉลี่ย 60.81 ซึ่งสูงกว่ารอ้ยละ 50 แสดงว่าการจัดการเรียนรูท้ี่ผ่านมายังไม่

สามารถพัฒนาใหน้กัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านเกณฑใ์น 3 องคป์ระกอบ

ขา้งตน้ จึงควรหาวิธ๊การ แนวทางการจดัการเรียนรู ้หรือเทคนิคในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์

ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนต่อไป  

 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยนี ้ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบวัดความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินการ

สรา้งดงันี ้
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3.1 หน่วยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  

1) ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี  หลกัการของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

และเทคนิคการคิดนอกกรอบ จากหนงัสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเลือกรูปแบบ

การจัดการเรียนรูส้ืบเสาะหาความรู ้และสอดแทรกเทคนิคการคิดนอกกรอบในขัน้ตอนการจดัการ

เรียนรู ้โดยผูว้ิจัยเลือกใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู7้ ขั้นตอน เพื่อกระตุน้

ความสนใจของนักเรียน สรา้งการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย และน าความรูไ้ปใชใ้นการประยุกต์

ความรูจ้ากสิ่งที่นกัเรียนเรียนรูม้าใหเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั มีขัน้ตอนตรวจสอบความรูเ้ดิม

ที่ชัดเจน โดยความรูเ้ดิมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์ 

โดยเฉพาะความคิดคล่องมีความสมัพันธ์มากที่สดุ (Ahmar et al., 2017, p. 1) และขัน้น าความรู้

ไปใช ้เป็นขัน้ที่ครูผูส้อนส่งเสริมใหน้กัเรียนน าความคิดรวบยอดที่ไดเ้รียนไปประยุกตใ์ช ้ท าใหเ้กิด

การสรา้งสิ่งใหม่ๆ และสามารถต่อยอดทางความคิดโดยน าความรูท้ี่ไดใ้นหอ้งเรียน ไปประยุกตใ์ช้

กับความรูน้อกหอ้งเรียน และสามารถสรา้งสรรค ์หรือน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจมากขึน้ได้ 

และใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบของเดอ โบโน ผูว้ิจัยเลือกใชท้ัง้หมด 8 เทคนิค ที่เป็นเทคนิคหลกั

และเหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตรเ์นื่องจากมุ่งเนน้การหาความรูท้ี่หลากหลายทิศทางและแปลก

ใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด (Dominant ideas and crucial factors) เทคนิคการ

ชะลอการตัดสินใจ (Suspended judgement) เทคนิคการท้าทายสมมติฐาน (Challenging 

assumptions) เทคนิคพลิกกลับ (The reversal method) เทคนิคอุปมาอุปไมย (Analogies) 

เทคนิคการสรา้งทางเลือก (The generation of alternative) เทคนิคการกระตุ้นสุ่ม (Random 

stimulation) และเทคนิคการออกแบบ (Design) มาสอดแทรกในขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรู ้3 ขัน้ตอน โดยเมื่อพิจารณาเทคนิคการคิดนอกกรอบและขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน ผูว้ิจยัท าการจดักลุ่มเทคนิคที่จะน าไปสอดแทรกในขัน้ตอนการ

จดัการเรียนรู ้ดงันี ้ 

กลุ่มที่ 1 เทคนิคที่เก่ียวกับการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชี ้

ขาด เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ ส่งเสริมความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น มาแทรกในขั้น

อธิบาย เพราะในขัน้อธิบาย นกัเรียนจะน าขอ้มลูมาท าการวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอ

ผลที่ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สรา้งแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
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ใหน้ักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของขอ้มูล แลว้สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดย

อา้งอิงประจกัษพ์ยานอย่างชดัเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป  

กลุ่มที่ 2 เทคนิคที่เก่ียวกบัการน าความรูไ้ปเชื่อมโยงกบัสถานการณก์วา้งขวาง

ขึน้ ไดแ้ก่ เทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน เทคนิคพลิกกลบั เทคนิคอุปมาอุปไมย เทคนิคการสรา้ง

ทางเลือก เทคนิคการกระตุน้สุ่ม มาแทรกในขัน้ขยายความรู ้เพราะในขัน้ขยายความรู ้เป็นการน า

ความรูท้ี่นักเรียนสรา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ

แบบจ าลองหรือขอ้สรุปที่ไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณอ่ื์น ๆ ท าใหเ้กิดความรูก้วา้งขวางขึน้  

กลุม่ที่ 3 เทคนิคที่เป็นการเสนอแนวคิดใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคการออกแบบ จึงควร

น าไปอยู่ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้เพราะนักเรียนไดผ้่านการจ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห ์ประเมิน

ค่า มาแลว้ สง่เสรมิความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

2) ศึกษาตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง 

พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ในวิชาชีววิทยา 4 (ว30254)  

3) วิเคราะหค์ าอธิบาย สาระการเรียนรู ้และผลการเรียนรู ้มาสรา้งจดัท าหน่วย

การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ ประกอบดว้ย 3 เรื่อง คือ ระบบ

หายใจ ระบบหมนุเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง จ านวน 5 แผน ใชเ้วลาในการจัดการเรียนรู ้15 

คาบ คาบละ 50 นาที โดยเลือกเนือ้หาดงักล่าวเพราะเป็นเรื่องที่ใกลต้ัวและยังไม่พบงานวิจยัใดที่

ใชเ้นือ้หานีใ้นการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียน อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันและเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนย่อมน าไปสู่การคิดสรา้งสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรไ์ดดี้ (ภาณินี เทพหน,ู 2546, น. 6) ตามตาราง 7  
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ตาราง 7 แผนการจดัการเรียนรูภ้ายในหน่วยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการ
คิดนอกกรอบ 

เร่ือง แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ คาบ 
(คาบละ 50 นาท)ี 

ระบบหายใจ  1. อวยัวะ โครงสรา้งและกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส 
2. การวดัอตัราการหายใจ  

3 
3 

ระบบหมนุเวียนเลือด 3. โครงสรา้งและการล าเลียงสารในระบบหมนุเวียน
เลือด 
4. หลอดเลือด ความดนัเลือดเลือด  
5. การใหแ้ละรบัเลือด 

3 
 
3 
3 

ระบบน า้เหลือง 5. น า้เหลือง หลอดน า้เหลือง และต่อมน า้เหลือง  
 รวม 15 คาบ 

4) น าแผนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบที่

สรา้งขึน้เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของเนือ้หา กิจกรรม

การเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้การวัดและประเมินผล แล้วน ามาแก้ไขตามค าแนะน า โดยแก้ไขใน

ประเด็น ดงันี ้ 

▪ ความเหมาะสมของเนื ้อหา ปรับปรุงให้เนื ้อหาสอดคล้องกับ

จดุประสงคแ์ละผลการเรียนรู ้ 

▪ กิจกรรมการเรียนรู ้ปรบัปรุงขั้นตอนการท ากิจกรรมใหม้ีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

▪ สื่อการเรียนรู ้ปรบัใหม้ีความหลากหลาย เช่น เพิ่มการใชว้ิดีโอ 

ชดุการทดลอง เป็นตน้ 

▪ การวัดและประเมินผล ปรบัใหม้ีวิธีการวัดและประเมินผลการ

จดัการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น เพิ่มการประเมินระหว่างเรียนโดยใช ้kahoot เป็นตน้ 

5) น าแผนจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบที่ไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นวิทยาศาสตรศึกษา และดา้นวิทยาศาสตร ์(ชีววิทยา) 
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การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ สาระส าคญั จุดประสงคก์าร

เรียนรู ้เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียน และการวดัและประเมินผลของหน่วยการเรียนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ มีเกณฑก์ารประเมิน (สมนึก ภทัทิยธนี, 2558, 

น. 220) ดงันี ้   

+1 หมายถึง แน่ใจว่าองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกนั 

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกนั 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรูไ้ม่มีความสอดคลอ้งกนั 

น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย หากได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 (สมนึก 

ภัททิยธนี, 2558, น. 220)แสดงว่า หน่วยการเรียนรูม้ีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาตามเกณฑ ์ และ

ความเหมาะสม พบว่าแผนการจัดการเรียนรูม้ีดัชนีความสอดคลอ้ง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ ์และมี

ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก ข  

6) ด าเนินการปรบัปรุงหน่วยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิค

การคิดนอกกรอบ มาปรบัปรุงตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้  

▪ เปลี่ยนจากค าว่าผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัเป็นผลการเรียนรู ้

▪ กิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นตอนการน าไปใช้เพิ่มการน าเสนอ

สิ่งประดิษฐ์ของนกัเรียนท่ีออกแบบแตกต่างจากเพื่อนโดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง 

2.2 แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

1) ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร ์หลกัการสรา้งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรจ์ากหนงัสือ ต ารา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์คือ ความสามารถในการ

คิดโดยใชห้ลักการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหาไดห้ลาย

แนวทาง เพื่อได้ผลผลิตที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้กับผู้อ่ืน และมีคุณค่า องค์ประกอบของความคิด

สรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์3 องค์ประกอบตามแนวคิดของทอแรนซ ์คือ ความคิดคล่องทาง

วิทยาศาสตร ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์ การวัด

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรผ์ูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้บบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์
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ของฮูและเอดีย ์เนื่องจากวดัความความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรค์รบทัง้ 3 องคป์ระกอบ มี

เกณฑท์ี่ชดัเจน และเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา  

2) วิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และ

หลกัการสรา้งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์จากการศึกษาท าใหผู้ว้ิจยัสรา้งแบบวดั

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และเกณฑ์การใหค้ะแนนตามแนวคิดของฮูและเอดีย ์(Hu & 

Adey, 2002, pp. 389-403) แล้วน ามาสรา้งแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ เป็น

ขอ้สอบแบบอัตนัยจ านวน 7 ขอ้ ให้เวลาในการท าแบบวัดขอ้ละ 10 นาที โดยขอ้ 1 - 4 วัดไดท้ั้ง              

3 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และ

ความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ขอ้ 5 - 7 วดัความคิดยืดหยุ่นและความคิดรเิริ่ม  ผูว้ิจยัออกขอ้สอบ

จ านวน 7 ขอ้ เลือกใชจ้รงิจ านวน 4 ขอ้  

3)  น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละเกณฑ์การใหค้ะแนนที่

สรา้งขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของขอ้ค าถามกับ

นิยามและองคป์ระกอบความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม

กบัเกณฑ ์แลว้น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้

▪ การให้น ้าหนักความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แต่ละ

องคป์ระกอบเท่า ๆ กนั 

▪ ปรับเกณฑ์การให้คะแนนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ตาม

หลกัการทางวิทยาศาสตร ์

4) น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าของ

อาจารยท์ี่ปรกึษาไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิทยาศาสตรศึกษา 

การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และการวดัและประเมินผลการศึกษา ประเมินความสอดคลอ้งของ

ขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะและองคป์ระกอบความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และความ

สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเกณฑโ์ดยใชก้ารใหค้ะแนนความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Item-Objective 

Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (สมนึก ภทัทิยธนี, 2558, น. 220) ดงันี ้ 
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คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อนั้นสอดคล้องกับนิยามและองค์ประกอบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัได ้

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อนั้นสอดคล้องกับนิยามและองค์ประกอบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัได ้ 

คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามและองค์ประกอบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัได ้

การประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนความเหมาะสมดา้นภาษาและ
การน าไปใช ้

5  หมายถึง ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมดา้นภาษาการน าไปใชม้ากที่สดุ 
4 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมดา้นภาษาการน าไปใชม้าก 
3 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมดา้นภาษาการน าไปใชป้านกลาง 
2 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมดา้นภาษาการน าไปใชน้อ้ย 
1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมดา้นภาษาการน าไปใชน้อ้ยที่สดุ 

น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑค่์าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60 -
1.00 (สมนึก ภัททิยธนี, 2558, น. 220) พบว่า แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์ีดัชนี
ความสอดคล้อง 0.67 -1.00 แสดงว่า แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตรม์ีความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาตามเกณฑ ์ และความเหมาะสมระหว่าง 4.33 - 5.00 มีความเหมาะสมมากถึง
มากที่สดุ ผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก ข  

5) น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์าปรบัปรุงตามความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้

▪ การใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง้่ายในค าถาม เช่น จากค าถามเดิมหากไม่มี

เครื่องวดัความจปุอด นกัเรียนจะตรวจสอบความจปุอดไดอ้ย่างไร 

ปรบัเป็นนกัเรียนจะตรวจสอบความจปุอดโดยใชว้สัดอุปุกรณใ์กลต้วั

ไดอ้ย่างไร เป็นตน้ 

6) น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง มาแลว้ 

จ านวน 64 คน หาค่าดชันีความยากรายขอ้และค่าดชันีอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Whitney & Sabers, 

1970, pp. 214-215) โดยใชเ้ทคนิค 25% ในการแบ่งนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน จากนัน้เลือก



  88 

ขอ้สอบที่มีค่าดชันีความยากตัง้แต่ 0.2 - 0.80 ค่าดชันีอ านาจจ าแนกใชต้ัง้แต่ 2.0 ขึน้ไป ไปใชจ้ริง 

จ านวน 4 ขอ้ พบว่าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรม์ี ดชันีความยาก 0.54-0.66 และ

อ านาจจ าแนก 0.55-0.67 ผ่านเกณฑ ์และมีความเชื่อมั่นสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั

0.805 

 2.3 แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 

1) ศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการสรา้งแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และผลการเรียนรูว้ิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 4 เนื ้อหาเรื่อง เรื่อง ระบบหายใจ ระบบ

หมนุเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากหนงัสือ ต ารา เอกสาร 

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้สรุปไดว้่า ความหมายของผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในงานวิจยัครัง้นี ้หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูท้างดา้นพทุธิพิสยัของนกัเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง 

ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง ซึ่งวัดไดจ้ากแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนแบบปรนยั ประเภทเลือกตอบ 5 ตวัเลือกวดัพฤติกรรมการเรียนรูท้ัง้หมด 4 ดา้น คือ จ า เขา้ใจ 

ประยุกตใ์ช ้และวิเคราะห ์ตามแนวคิดของบลูมที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอรส์นัและครทัวอล จ านวน 

30 ขอ้ ทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการ

คิดนอกกรอบ 

2) สรา้งแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเป็นขอ้สอบแบบปรนัย เรื่อง 

ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน า้เหลือง และระบบภูมิคุม้กัน ทั้งหมดจ านวน 40 ขอ้ 

เลือกใชจ้รงิ 30 ขอ้ โดยการวิเคราะหข์อ้สอบแสดงดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 วิเคราะหข์อ้สอบของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 

เรื่อง จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ จ านวนขอ้สอบตาม 
ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั 

รวม 

จ า เขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้ วิเคราะห ์  

 
 
 
 
ระบบหายใจ 

สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสรา้งที่ท  าหนา้ที่แลกเปล่ียนแก๊สของ
ฟองน ้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
แมลงปลา กบ และนก 

1 1 1 1 4 

สงัเกต และอธิบายโครงสรา้งของปอดใน
สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน า้นม 
 

1 1 - - 2 

สืบคน้ขอ้มลู และอธิบายโครงสรา้งที่ใช้
ในการแลกเปล่ียนแก๊สและกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊สของมนษุย ์

1 1 - - 2 

 อธิบายการท างานของปอด และการ
ทดลองวดัปรมิาตรของอากาศในการ
หายใจออกของมนษุย ์

1 1 - - 2 

ระบบหมนุ 
เวียนเลือด 

สืบคน้ขอ้มลู อธิบาย และเปรียบเทียบ
ระบบหมนุเวียนเลือดแบบเปิดและระบบ
หมนุเวยีน เลือดแบบปิด 

1 1 1 1 4 

 สงัเกตและอธิบายทศิทางการไหลของ
เลือดและการเคลื่อนที่ของเซลลเ์ม็ดเลือด
ในหางปลา และสรุปความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขนาดของหลอดเลือดกบัความเรว็ในการ
ไหลของเลือด 

1 1 - - 2 

 อธิบายโครงสรา้งและการท างานของหวัใจ
และหลอดเลือดในมนษุย ์

1 1 1 1 2 

 สงัเกตและอธิบายโครงสรา้งหวัใจของสตัว์
เลีย้งลกูดว้ยน า้นม ทิศทางการไหลของ
เลือดผ่าน หวัใจของมนษุย ์ และเขียน
แผนผงัสรุปการหมนุเวียนเลือดของมนษุย ์

1 1 1 1 4 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

เรื่อง จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ จ านวนขอ้สอบตาม 
ระดบัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั 

 
รวม 

จ า เขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้ วิเคราะห ์  

ระบบ
หมนุ 
เวียน
เลือด 

สืบคน้ขอ้มลู ระบคุวามแตกต่างของเซลล์
เม็ดเลือดแดง เซลลเ์ม็ดเลือดขาว เพลตเลต 
และพลาสมา 

1 1 - - 2 

อธิบายหมูเ่ลือดและหลกัการใหแ้ละรบั
เลือดในหมูเ่ลือดดระบบABO และหมู่เลือด
ระบบRh 

1 1 1 - 3 

อธิบายหมูเ่ลือดและหลกัการใหแ้ละรบั
เลือดในหมูเ่ลือดดระบบABO และหมู่เลือด
ระบบRh 

1 1 1 - 3 

ระบบน า้ 
เหลือง 

อธิบาย และสรุปเก่ียวกบั
ส่วนประกอบและหนา้ที่ของน า้เหลือง 
รวมทัง้โครงสรา้งและหนา้ที่ ของหลอดน า้
เหลือง                และต่อมน า้เหลือง 

1 1 1 - 3 

 รวม 11 11 5 3 30 

3) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาท่ีสรา้งขึน้เสนออาจารย์ท่ี

ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของขอ้ค าถามสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์าร

เรียนรู ้แลว้น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้

▪ เพิ่มค าชีแ้จงเพิ่มเติมให้ชัดเจน เช่น จากเดิมให้นักเรียนเลือก

กากบาทค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดในแต่ละขอ้เพียงค าตอบเดียว ปรบัเป็นใหน้ักเรียนเลือกกากบาท

ค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุในแต่ละขอ้เพียงค าตอบเดียวลงในกระดาษค าตอบ เป็นตน้  

▪ การออกขอ้สอบมากกว่าจ านวนที่ใชจ้ริง จากเดิมออกขอ้สอบ 

30 ขอ้ เป็น 40 ขอ้ 

4)  น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาที่สรา้งขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ด้าน
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วิทยาศาสตร ์(ชีววิทยา) และด้านวิทยาศาสตรศึกษา ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Item-

Objective Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (สมนึก ภัททิยธนี, 2558, น. 

220) ดงันี ้    

คะแนน +1 หมายถึง   แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
คะแนน 0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้         
คะแนน -1 หมายถึง    แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 

น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 -1.00 (สมนึก 

ภัททิยธนี, 2558, น. 220) พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดัชนีความสอดคลอ้ง 0.67-

1.00 แสดงว่า แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยามีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาตามเกณฑ ์ผล

การประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก ข 

5) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยามาปรบัปรุงตามความคิดเห็น

ของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้

▪ การปรบัการจดัเรียงประโยคค าถามใหเ้ขา้ใจไดง้่ายมากขึน้  เช่น 

จากระบบหายใจมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบใดมากที่สดุ ปรบัเป็นในการล าเลียงแก๊สออกซิเจนจาก

ปอดไปยังเซลลต่์าง ๆ ทั่วร่างกายของมนุษย์ ระบบหายใจมีความเชื่อมโยงกับระบบใดมากที่สุด 

เป็นตน้ 

▪ การเรียงตวัเลือกตามล าดบัความยาว 

6) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง มาแลว้ 

จ านวน 30 คน พรอ้มตรวจให้คะแนน น าคะแนนที่ไดว้ิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) และค่า

อ านาจจ าแนก (r) ใชโ้ปรแกรม SPSS แลว้คดัเลือกเฉพาะขอ้สอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20 - 

0.80 (สมนึก ภัททิยธนี, 2558, น. 195) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มากกว่า 0.2 (พวงรตัน ์ทวีรตัน ,์ 

2543 : 135) ไปใชจ้ริง จ านวน 30 ขอ้ พบว่าแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยาก 0.45-

0.50 ค่าอ านาจจ าแนก 0.32-0.70 ผ่านเกณฑ ์ผลการวิเคราะหค่์าความยากและอ านาจจ าแนกดงั

ภาคผนวก ข และค่าความเชื่อมั่นสตูร KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.814  
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2.4 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้

1) ศึกษาความหมายและวิธีการวัดความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ

สรา้งและพัฒนาแบบสอบถามจากหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่าการวัด

ความพึงพอใจมี 3 วิธี คือ การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสงัเกต ในการวดัความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ครัง้นีผู้ว้ิจัยเลือกใชแ้บบสอบถามเนื่องจากความเหมาะสมกบัจ านวน

นกัเรียน สรา้งง่าย ใชส้ะดวก และไดป้ระเด็นการพฒันาที่ชดัเจน ตามแนวคิดของจนัทิมา  เมยประ

โคน (2555, น.79) วัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการ

เรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้ดา้นการใชส้ื่อการเรียนรู ้ และดา้นการวดัผลและประเมินผล โดย

ใชม้าตราสว่นประเมินค่า 5 ระดบั 

2) สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้าน

บรรยากาศการเรียนรู ้ดา้นการใชส้ื่อการเรียนรู ้และดา้นการวัดผลและประเมินผล ดา้นละ 5 ขอ้ 

รวม 20 ขอ้ โดยมีระดบัความพึงใจ 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ โดย

ก าหนดค่าความพงึพอใจไวด้งันี ้

ระดบัคะแนน  5  หมายถึง  ความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  ความพงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  ความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  ความพงึพอใจนอ้ย 
ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  ความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
น าคะแนนที่ไดม้าหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์

ดงันี ้(สมนึก ภทัทิยธนี, 2558, น. 53) 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง ความพงึพอใจมากที่สดุ 
ระดบัคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง ความพงึพอใจมาก 
ระดบัคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง ความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง ความพงึพอใจนอ้ย 
ระดบัคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง ความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 
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3) น าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งขึน้เสนออาจารย์

ที่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของขอ้ค าถามกับการวดัความพึงพอใจต่อ

การจดัการเรียนรู ้แลว้น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้

▪ แก้ไขรายการประเมินใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับงานวิจัย เช่น  

จากบรรยากาศการเรียนรูช้่วยส่งเสริมปฏิสมัพันธร์ะหว่างครูและนักเรียนปรบัเป็นบรรยากาศการ

เรียนรูช้่วยสง่เสรมิปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนและครูกบันกัเรียน เป็นตน้ 

▪ แกไ้ขค าชีแ้จงใหเ้ขา้ใจไดง้่าย เช่น ใหน้กัเรียนท าเครื่องหมาย √ 

ในช่องหลงัขอ้ความที่ตรงกับความรูส้ึกของนักเรียนมากที่สุดเพียงขอ้ละ 1 ช่อง โดยมีระดับความ

พึงใจ 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ โดยก าหนด ระดบัความพึงพอใจ

ไว้ดังนี ้ ปรับเป็นให้นักเรียนท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องหลังข้อความที่ตรงกับความรูส้ึกของ

นกัเรียนมากที่สดุเพียงขอ้ละ 1 ช่อง โดยก าหนด  ระดบัความพงึพอใจไวด้งันี ้เป็นตน้ 

4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา  ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ( Item-Objective 

Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้    

+1 หมายถึง   แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
-1 หมายถึง   แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ในการประเมินความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใชข้องรายการประเมิน ก าหนด

เกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้
5  หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
3 หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย โดยเกณฑค่์าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60 -1.00 (สมนึก 

ภัททิยธนี, 2558, น. 220)  แสดงว่า แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูม้ีความเที่ยงตรง
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เชิงเนื ้อหาตามเกณฑ์ พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูม้ีดัชนีความ
สอดคลอ้ง 0.67-1.00 และความเหมาะสมมากที่สดุ ผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญดงัภาคผนวก 
ข 

5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูม้าปรบัปรุงตามความ

คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแกไ้ขในประเด็น ดงันี ้ 

▪ ปรบัปรุงภาษาของรายการประเมินใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้ 

เช่น จากเดิมครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นครูมีการให้ข้อมูล

ยอ้นกลบัเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาของนกัเรียน เป็นตน้ 

   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods research) แบบแผนคู่ขนาน 

(Convergent  design) เป็นการศึกษาปัญหาวิจยัโดยการท าการทดลอง โดยมีการเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะเวลาเดียวกัน น าข้อมูลที่ เก็บได้มาท าการวิเคราะห์

เปรียบเทียบและสรุปผลการวิจยั (Creswell & Plano Clark, 2018, p. 105) โดยเก็บรวบรวมขอ้มลู

ดงันี ้ 

1. การเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวดัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้  

การน าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนไปใช ้(Try Out ) 

 นกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ที่ศกึษา คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 

2563 จ านวน 30 คน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

  1. จดัท าหนงัสือขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลูจากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ

โรฒ ถึงโรงเรียนที่ใชเ้ก็บขอ้มลู 

  2. ด าเนินการใชแ้บบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยากบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชา

ชีววิทยา 4 แลว้ 
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การด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ การน าแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไปใชก้บักลุม่ที่ศึกษาจริง (Implementation) 
ทั้งก่อนและหลังเรียน ส่วนแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูใ้ชเ้ฉพาะหลังการจัดการ
เรียนรู ้โดยมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่ศึกษา จ านวน 57 คน โดยนักเรียนทัง้หมดในการวิจัยครัง้นีคื้อ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563   

2. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บขอ้มูลระหว่างการใชแ้ผนการ

จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ บนัทึกหลงัแผนการจัดการ

เรียนรู ้และเก็บขอ้มลูหลงัการทดลองโดยตรวจใบกิจกรรม   

ตาราง 9 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

เครื่องมือ  การเก็บขอ้มลู 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

แ บ บ วั ด ค ว า ม คิ ด ส ร้า ง ส ร รค์ ท า ง
วิทยาศาสตร ์ ✓ 

 

 ✓ 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ✓  ✓ 
แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้   ✓ 
ใบกิจกรรม  ✓ ✓ 
บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้ ✓ ✓ ✓ 

   5. การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 การจัดกระท าข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวคัวามคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์มาตรวจดว้ยเกณฑก์ารให้

คะแนนท่ีสรา้งขึน้ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ตรวจใหค้ะแนนแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ค าตอบที่ผูว้ิจัยเฉลยทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน และรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรูท้ี่ท าโดยนักเรียน บันทึกหลังการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้และ

ตรวจใหค้ะแนนในใบกิจกรรม เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป  

5.2 การวิเคราะหข์้อมูล 
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 ในงานวิจยันีม้ีมีการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ ดงันี ้

 

1. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 

    1.1 ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์น าคะแนนของนักเรียนไปหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตรก์่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอก
กรอบโดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบ ดว้ยการใชท้ดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อ
กนั (t-test for dependent samples)  
   1.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน น าคะแนนของนักเรียนไปหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบ
กลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent samples)   
   1.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ
เทคนิคการคิดนอกกรอบ น าผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ระดบัความพงึพอใจแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑข์องสมนึก ภทัทิยธน ี(2558, น. 53) 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการการ

จัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบใชก้ารวิเคราะหส์รุปอุปนัย 
(Analytic induction) คือ การตีความสรา้งขอ้สรุปของขอ้มลูจากบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู ้
และใบกิจกรรม น าไปสู่การสรุปแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการการจัดการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ การวิเคราะหส์รุปอุปนัย มีขัน้ตอน
(เอือ้มพร หลินเจรญิ, 2555) ดงันี ้ 

2.1 อ่านบนัทกึหลงัแผนการจดัการเรียนรู ้และตรวจใบกิจกรรม  
2.2 ท าขอ้สรุปชั่วคราวเก่ียวกบัแนวทางในการเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบใน

การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบแต่ละ เทคนิค เพื่อลด
ขนาดขอ้มลูและช่วยน าขอ้มลูที่ไม่ตอ้งการออกไป   

2.3 วิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอก
กรอบในการการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ โดยน า
ขอ้สรุปชั่วคราวย่อย ๆ มาเชื่อมโยงกนั  
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2.4 ประมวลและสรุปแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจัดการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

 
3. สถิติทีเ่กี่ยวข้อง 

1. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ไดแ้ก่   

1.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) (Bergman, 1996, น. 232) 
ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้ 

IOC    =
∑ 𝑅

N
 

 
 เมื่อ IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
    ∑R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด   

N  หมายถึง  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ  

1.2 การวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน วิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม SPSS  มีสตูรดงันี ้(สมนึก ภทัทิยธน,ี 2558, น. 195)  

 p = 
R

N
  

     โดย p หมายถึง ความยากของค าถามแต่ละขอ้ 
     R หมายถึง จ านวนผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 
      N หมายถึง จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 

1.3 การวิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน มีสตูรดงันี ้(พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2540, น. 135)  

             r = 
Ru−Ri

N

2

      

     โดย  r   หมายถึง ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ 
      Ru หมายถึง จ านวนผูท้ี่ตอบถกูในขอ้นัน้ในกลุม่เก่ง 
      Ri หมายถึง จ านวนผูท้ี่ตอบถกูในขอ้นัน้ในกลุม่อ่อน 
       N หมายถึง จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
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1.4 ค่าดชันีความยากของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรเ์ป็น

ขอ้สอบอตันยั (Whitney & Sabers, 1970, pp. 214-215) มีสตูรดงันี ้

PE = 
SU+SL−(NXmin)

2N(Xmax−Xmin)
 

  โดย PE   หมายถึง  ค่าดชันีความยาก 

SU  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

   SL  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 

   Xmin  หมายถึง  คะแนนที่นกัเรียนท าไดต้ ่าสดุ 

   Xmax  หมายถึง คะแนนที่นกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

N   หมายถึง  จ านวนผูเ้ขา้สอบ 

1.5  ค่าดชันีอ านาจจ าแนกของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์

เป็นขอ้สอบอตันยั (Whitney & Sabers, 1970, pp. 214-215) มีสตูรดงันี ้

D =  
SU+SL)

N(Xmax−Xmin)
 

  โดย D   หมายถึง ค่าดชันีอ านาจจ าแนก 
SU  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

   SL  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุม่อ่อน 

   Xmin  หมายถึง  คะแนนที่นกัเรียนท าไดต้ ่าสดุ 

   Xmax  หมายถึง คะแนนที่นกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

N   หมายถึง  จ านวนผูเ้ขา้สอบ  

1.6 ค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20 ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสูตร

ดงันี ้(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ, 2538, น. 198)    

rtt =      











−
−


2S

pq
1

1k

k
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  โดย rtt หมายถึง ความเชื่อมั่น 
   k หมายถึง จ านวนขอ้ค าถาม 
   p หมายถึง สดัสว่นของผูส้อบที่ตอบแต่ละขอ้ค าถามถูก 
   q         หมายถึง  สดัสว่นของผูส้อบที่ตอบแต่ละขอ้ค าถามผิด 
   2S  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 

1.7 สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(Cronbach, 1990 , p. 204) เพื่ อหาค่าความเชื่ อมั่ นของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรเ์ป็นขอ้สอบอตันยั มีสตูรดงันี ้

 α  =   
k

k−1
 ( 1 - 

∑ Si
2

St
2 )    

α หมายถึง สมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 k หมายถึง จ านวนขอ้  

 Si
2 หมายถึง ผลรวมความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

 St
2 หมายถึง ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนรวม  

2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ 
2.1 ค่าเฉลี่ย (เกษม สาหรา่ยทิพย,์ 2543, น. 224-225)  

                                                x̅  =  
∑ x

n
 

เมื่อ x̅   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

∑ x  หมายถึง  ผลบวกของขอ้มลูทุกค่า 

n  หมายถึง  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

2.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เกษม สาหร่ายทิพย,์ 2543, น. 227)  

S.D. =√
(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
 

S.D. หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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x̅  หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

X  หมายถึง ขอ้มลู (ตวัที่1,2,3,….,n) 

n หมายถึง จ านวนนกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

2.3 การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for 
dependent samples)  (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น. 112) 

t =  
∑ D

√
n∑ D2−(∑ D)2

n − 1

 

 

 โดย t หมายถึง ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าวิกฤติเพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
  D หมายถึง ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัใชห้น่วยการเรียนรู ้
  ∑ D หมายถึง ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัใชห้น่วยการเรียนรู ้

∑ D2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัใชห้น่วยการเรียนรูแ้ต่
ละตวัยกก าลงัสอง 

  n หมายถึง จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

จริยธรรมในการท าวิจัย 

 งานวิจยันีอ้ยูในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาโดยจะตอ้งเก็บขอ้มลูจากนกัเรียน การท าวิจยัใน

มนุษย์ครัง้นีผู้ ้วิจัยค านึงถึงประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยไดผ้่านการอบรม

หลกัสตูรการวิจยัในมนษุยข์องส านกัมาตรฐานการวิจยัในคน จากนัน้ผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินการเพื่อขอ

รบัรองโครงการวิจยัที่ท าในมนุษยจ์ากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามหนงัสือรบัรองจรยิธรรม

การวิจยัในมนุษย ์SWEC/E/G-174/2563 (ดงัภาคผนวก ก) ในระหว่างวนัที่ 24 กรกฏาคม 2563 - 

24 กรกฏาคม 2564 และด าเนินการเก็บข้อมูลนั้นผ่านการขออนุญาตจากโรงเรียน และชีแ้จง

ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเก่ียวกับโครงการวิจัย และหนังสือใหค้วามยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจยั จาก

ผูป้กครองของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนมีอายุต ่ากว่า 18 ปี โดยที่ผลการวิจัยจะไม่ท าใหเ้กิดผล

กระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนกัเรียนแต่อย่างใด ผูว้ิจยัไดท้ าการรกัษา

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ขา้รว่มวิจยั  โดยใชห้มายเลขเป็นตวัแทนของผูเ้ขา้รว่มวิจยั  



  

บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย      

                                                                                                                                              
 งานวิจยันีม้ีความมุ่งหมายดังนี ้1. เพื่อศึกษาผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา

ความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ของนกัเรียนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักับ

เทคนิคการคิดนอกกรอบ ของนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

5 ในรายวิชาชีววิทยา และ  3. เพื่อหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจัดการ

เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ จึงน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัย

ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที ่1 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการคิด
นอกกรอบทีม่ีต่อความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.1 ผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบที่

มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

 ผูว้ิจยัท าการวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่

เป็นกลุ่มที่ศึกษาทัง้ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการ

คิดนอกกรอบ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใช้แบบความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมหลังเรียน (X̅ = 14.59,              

S.D. = 1.75) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 9.91, S.D. = 1.44) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                 

(t =-12.911, p = .000) และเมื่ อพิจารณาแยกองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องทาง

วิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงที่สุด (X̅  = 5.72 , S.D. = 1.13)  รองลงมาคือความคิดยืดหยุ่นทาง

วิทยาศาสตร ์             (X̅  = 4.65, S.D. = 0.86)  และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์(X̅ = 4.21, 

S.D. = 0.88)   ตามล าดับ โดยทั้ง 3 องค์ประกอบหลังได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา

ความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูอ้ย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัตาราง 10  
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ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรก์่อนและหลงัไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  

ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตร ์

57 9 3.72 0.96 5.72 1.13 -14.588** .000 

ความคิดยืดหยุ่น
ทางวิทยาศาสตร ์

57 9 3.32 0.51 4.65 0.86 -12.114** .000 

ความคิดรเิริ่มทาง
วิทยาศาสตร ์

57 9 2.88 0.63 4.21 0.88 -9.368** .000 

ภาพรวม 57 27 9.91 1.44 14.59 1.75 -12.911** .000 

**p<.01 

 โดยเมื่อพิจารณาคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ทั้ง 3 องคป์ระกอบ จาก
คะแนนเต็มองคป์ระกอบละ 9 คะแนนทั้งก่อนและหลงัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ สามารถแสดงได ้ดงัภาพประกอบ 2 

 
  
ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงผลคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรก์่อนและหลงัไดร้บั

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
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 1.2 ผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบที่

มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผูวิ้จัยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มที่

ศึกษาทั้งก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบ เรื่อง การรกัษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย

พบว่านกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมหลงัเรียน (X̅ = 21.91, S.D. = 3.15) สงูกว่าก่อนเรียน 

(X̅ = 11.65, S.D. = 3.17) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (t =-20.882, p = .000) และเมื่อ

พิจารณาแยกองคป์ระกอบของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทัง้ 4 พฤติกรรม คือ จ า เขา้ใ ประยุกตใ์ช ้

วิเคราะห ์พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัตาราง 11   

ตาราง 11  ผลคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา

ความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  

ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t p 
 

X̅ S.D. 
 

X̅ S.D.   

จ า 57 11 4.60 1.51 8.44 1.36 -15.934** .001 
เขา้ใจ 57 11 4.21 1.67 7.98 1.42 -16.741** .001 
ประยกุตใ์ช ้ 57 5 1.81 0.55 3.25 0.76 -14.831** .001 
วิเคราะห ์ 57 3 1.05 0.61 2.25 0.47 -15.513** .001 
ภาพรวม 57 30 11.65 3.17 21.91 3.15 -20.882** .000 

**p <.01   

ตอนที ่2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ  
 หลงัจากนักเรียนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบักบัเทคนิคการคิด

นอกกรอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ที่มีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักบัเทคนิคการคิด

นอกกรอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅ = 4.48, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่าด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = 4.51, S.D. = 0.24) รองลงมา
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ดา้นการจัดการเรียนรู ้และดา้นบรรยากาศการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̅ = 4.49, S.D. = 0.26) 

และดา้นการใชส้ื่อการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ = 4.44, S.D. = 0.25) ตามล าดับ ความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบแยกตามรายการประเมินดงัตาราง 12 

ตาราง 12  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ

เทคนิคการคิดนอกกรอบ 

รายการประเมินความพึงพอใจ n X̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ดา้นการจดัการเรยีนรู ้     
1.1 การจดัการเรียนรูม้ีล  าดบัขัน้ตอนต่อเนื่อง 57 4.37 0.55 มาก 
1.2 การจดัการเรียนรูส่้งเสรมิใหน้กัเรียนสืบเสาะหา
ความรูด้ว้ยตนเอง 

57 4.35 0.61 มาก 

1.3 การจดัการเรียนรูม้ีเนือ้หาเชื่อมโยงกบั
ชีวิตประจ าวนั 

57 4.60 0.49 มากที่สดุ 

1.4 การจดัการเรียนรูส่้งเสรมิใหเ้กิดความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

57 4.65 0.48 มากที่สดุ 

1.5 การจดัการเรียนรูส่้งเสรมิใหน้กัเรียนเขา้ใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร ์

57 4.47 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ียรายดา้น 57 4.49 0.26 มาก 
2. ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้     
2.1 บรรยากาศการเรยีนรูเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้

57 4.54 0.50 มากที่สดุ 

2.2 บรรยากาศการเรยีนรูม้ีการเสรมิแรงทางบวก 
เช่น ค าชม การใหร้างวลั เป็นตน้ 

57 4.35 0.55 มาก 

2.3 บรรยากาศการเรยีนรูช้่วยสรา้งความสนใจใฝ่รู ้
ใหก้บันกัเรียน 

57 4.30 0.65 มาก 

2.4 บรรยากาศการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิใหก้ารจดัการ
เรียนรูด้  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

57 4.40 0.53 มาก 

2.5 บรรยากาศการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิปฏิสมัพนัธ์
นกัเรียนกบันกัเรียนและระหว่างครูกบันกัเรียน  

57 4.58 0.49 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรายดา้น 57 4.49 0.26 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

รายการประเมินความพึงพอใจ n X̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
3. ดา้นการใชส่ื้อการเรยีนรู ้     
3.1 ส่ือการเรยีนรูม้ีความน่าสนใจ 57 4.40 0.56 มาก 
3.2 ส่ือการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาที่เรียน 57 4.51 0.50 มากที่สดุ 
3.3 ส่ือการเรยีนรูท้ี่ใชม้ีความหลากหลาย 57 4.47 0.53 มากที่สดุ 
3.4 ส่ือการเรยีนรูช้่วยใหส้ามารถเรียนรูไ้ดท้กุที่ 57 4.30 0.65 มาก 
 3.5 ส่ือการเรียนรูท้นัสมยัเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั 

57 4.49 0.26 มาก 

ค่าเฉล่ียรายดา้น 57 4.44 0.25 มาก 
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล     
4.1 การวดัและประเมินผลเป็นไปตามจดุประสงค์
การเรียนรู ้

57 4.53 0.50 มากที่สดุ 

4.2 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู ้

57 4.53 0.57 มากที่สดุ 

4.3 ครูมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาตนเอง 

57 4.47 0.57 มาก 

4.4 เกณฑก์ารวดัและประเมินผลมีความชดัเจนและ
ยตุิธรรม 

57 4.56 0.50 มากที่สดุ 

4.5 การวดัประเมินผลที่ใชม้ีหลากหลายวธีิ 57 4.54 0.50 มากที่สดุ 
ค่าเฉล่ียรายดา้น 57 4.51 0.24 มากที่สดุ 
โดยภาพรวม 57 4.48 0.17 มาก 

ตอนที ่3 แนวทางในเลือกใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบในการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
 ผลจากการที่ผูว้ิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบกบันกัเรียนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ ผูว้ิจยัได้

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัย จากบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู ้และการตรวจใบ

กิจกรรมของแต่ละแผน ท าใหไ้ด้แนวทางในการเลือกใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบในการจัดการ

เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบักบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ ดงันี ้  
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 1. เทคนิคความคิดห ลัก ปัจจัยชี้ข าด  (Dominant ideas and crucial factors) 

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดพิจารณาแนวคิดหลกัและปัจจยัส าคญัต่าง ๆ  

ที่ เก่ียวข้อง ในขั้นอธิบาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตรใ์น

องคป์ระกอบความคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง อวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยน

แก๊ส ในขัน้อธิบาย เมื่อนักเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับโครงสรา้งของแต่ละอวัยวะในระบบหายใจแลว้ 

นักเรียนท ากิจกรรมคิดหลากหลาย ใชเ้ทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด โดยครูถามนักเรียนว่า

“หลกัการทางวิทยาศาสตร์ใดที่ท าใหเ้กิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากภายนอกร่างกายเขา้มาใน

ปอด” ใหเ้วลานกัเรียนประมาณ 5 นาที ครูรวบรวมค าตอบของนกัเรียน และเขียนรายการค าตอบที่

แตกต่างกนับนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนเจา้ของค าตอบอธิบายว่าท าไมจึงตอบเช่นนัน้ เพื่อส่งเสริม

ใหน้ักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ พบว่ากิจกรรมนีน้ักเรียนตอบหลักการทาง

วิทยาศาสตรท์ี่ท าให้เกิดในการเคลื่อนที่ของอากจากภายนอกร่างกายเข้ามาในปอดได้อย่าง

หลากหลาย เช่น ความดนั ปรมิาตร ความเขม้ขน้ การแพร่ของแก๊ส การท างานของกลา้มเนือ้ การ

ท างานของกะบงัลม เป็นตน้ ผูว้ิจยัพบว่าการใช้เทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด ในขัน้อธิบายนัน้

ส่งเสริมใหน้ักเรียนพยายามคิดค าตอบให้ไดจ้ านวนมากและหลากหลายทิศทาง ท าใหส้่งเสริม

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์เหมาะสมกบัการจัดการ

เรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดพิจารณาแนวคิดหลกัและปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง แต่อย่างไรก็

ตามมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่มีส่วนร่วมเพราะยังคิดค าตอบที่แตกต่างจากเพื่อนไม่ได้ จึงได้

แนวทางในการปรบัปรุงในแผนการจัดการเรียนรูต่้อไปโดยท าการรวบรวมค าตอบทั้งหมดของ

นกัเรียนทกุคนก่อนพิจารณาความแตกต่าง  

  จากการใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง ปริมาตรปอด และการควบคมุการหายใจ ใน

ขัน้อธิบาย นักเรียนท ากิจกรรมคิดหลากหลาย ใชเ้ทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด เป็นการจัด

กิจกรรมใหน้กัเรียนรวบรวมค าตอบทัง้หมด และพิจารณาเขียนความคิดหลกั ครูมีบทบาทในการ

พิจารณาค าตอบที่แตกต่างจากนักเรียนคนอ่ืน และใหน้ักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าท าไมถึงตอบ

ค าถามเช่นนัน้ ครูยกสถานการณ์ เรื่อง ฝุ่ น โดยตั้งค าถามว่า “ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอนในอากาศมีสาเหตุการเกิดจากอะไร” มาใหน้ักเรียนวิเคราะห ์พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ใน

มมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม ครูรวบรวมค าตอบของนกัเรียน และเขียนรายการค าตอบที่แตกต่าง
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กนับนกระดาน แลว้ใหน้ักเรียนเจา้ของค าตอบอธิบายว่าท าไมจึงตอบค าถามเช่นนัน้ เพื่อส่งเสริม

ใหน้ักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ พบว่ากิจกรรมนีน้ักเรียนตอบสาเหตขุองการ

เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เช่น การเผาไหม ้โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสรา้ง การขนส่ง การใชร้ถ 

การประกอบอาหาร ไฟป่า เป็นตน้  ผู้วิจัยพบว่าการใช้เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าดในขั้น

อธิบายนั้น เมื่อปรบัใหค้รู โดยครูรวบรวมค าตอบทั้งหมดของนักเรียนทุกคนก่อนพิจารณาความ

แตกต่าง พบว่านักเรียนสามารถคิดค าตอบไดจ้ านวนมากและหลากหลายทิศทางมากขึน้ ทัง้นีค้รู

ควรเสรมิแรงทางบวกใหก้บันกัเรียนท่ีคิดไดแ้ตกต่างจากเพื่อน  

 2. เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended judgment) เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  อย่างรอบดา้น ไม่รีบรอ้นในการตัดสินใจ ในขั้น

อธิบาย ส่งเสรมิใหน้กัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบความคิดคล่อง

ทางวิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง อวัยวะ โครงสร้าง และ

กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส ในขัน้อธิบาย นักเรียนท ากิจกรรมคิดรอบด้าน ใชเ้ทคนิคการชะลอ

การตัดสินใจ โดยครูยกสถานการณ์เก่ียวกับเด็กเล่นของเล่นแลว้อมของเล่นในปากแลว้ของเล่น

หล่นเขา้ไปติดที่หลอดลม ใหน้กัเรียนคิดว่า “เพราะเหตใุดของเล่นจึงไม่ตกไปอยู่ทีห่ลอดอาหาร แต่

มาตดิทีห่ลอดลมแทน” ใหเ้วลานกัเรียนประมาณ 5 นาที ในการคิด จากนัน้ครูใหน้กัเรียนที่ตอ้งการ

ตอบค าถามยกมือขึน้แลว้ตอบ และใหน้กัเรียนในชัน้เรียนรว่มอภิปรายในชัน้เรียนเพื่อใหน้กัเรียนได้

แสดงความคิดเห็น พบว่านักเรียนใหค้วามสนใจในการอภิปรายและพยายามคิดหาเหตุผลที่มา

จากหลักการทางวิทยาศาสตรเ์พื่อสนับสนุนเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น   การเคลื่อนที่ของอากาศที่

ผ่านหลอดลมอยู่ตลอดเวลา ลกัษณะของหลอดลมประกอบดว้ยกระดูกอ่อนรูปครึ่งวงกลมจึงง่าย

ต่อการที่ของเล่นชิน้เล็กจะตกลงไปในหลอดลม และหลอดลมต่างจากหลอดอาหารที่ไม่มีกระดูก

เป็นสว่นประกอบ เป็นตน้ ผูว้ิจยัพบว่าการใชเ้ทคนิคการชะลอการตดัสินใจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียน

สรา้งแนวคิดที่แปลกใหม่ โดยนกัเรียนแต่ละคนหาค าตอบที่แตกต่าง แลว้เสนอค าตอบของปัญหาที่

ก าหนดให้ จากนั้นน าค าตอบของนักเรียนแต่ละคนมาคิดพิจารณาค าตอบที่แตกต่าง และ

สอดคลอ้งกับหลักการทางวิทยาศาสตร  ์เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิด

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ  อย่างรอบด้าน ไม่รีบรอ้นในการตัดสินใจ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์และความคิดยืดหยุ่น



  108 

ทางวิทยาศาสตร  ์ อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจัยพบว่าค าถามนีก้ารตอบให้หลากหลายท าได้ยาก จึงได้

แนวทางในการปรบัปรุงครัง้ต่อไปในการตัง้ค าถามที่กวา้งมากขึน้กว่าเดิม 

  จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  2 เรื่อง ปริมาตรปอด และการควบคุมการ

หายใจ ในขัน้อธิบาย นกัเรียนท ากิจกรรมคิดรอบดา้น ใชเ้ทคนิคการชะลอการตดัสินใจ โดยครูถาม

ว่า “หากลิน้หวัใจรั่วจะสง่ผลต่อระบบหมุนเวียนเลอืดอย่างไร” ใหเ้วลานกัเรียนประมาณ 5 นาที ใน

การคิด แลว้ครูใหน้กัเรียนที่ตอ้งการตอบค าถามยกมือขึน้แลว้ตอบ และใหน้กัเรียนในชัน้เรียนรว่ม

อภิปรายเพื่อใหน้ักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น  พบว่านักเรียนใหค้วามสนใจในการอภิปรายและ

พยายามคิดหาค าตอบที่มาจากหลกัการทางวิทยาศาสตรเ์พื่อสนับสนุนเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น  

เลือดไหลยอ้นกลบั ความดนัเลือดผิดปกติ เลือดไปฟอกที่ปอดไดน้อ้ยลง เกิดการผสมกันระหว่าง

เลือดที่มีออกซิเจนสงูและเลือดที่มีออกซิเจนต ่า เป็นต้น หลงัจากผูว้ิจยัปรบัค าถามใหก้วา้งขึน้ เป็น

ผลต่อระบบหมนุเวียนเลือด ผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนสามารถตอบค าถามไดจ้ านวนค าตอบมากขึน้และ

หลากหลายทิศทาง เช่น เลือดไหลยอ้นกลบั ความดนัเลือดผิดปกติ เลือดไปฟอกที่ปอดไดน้อ้ยลง 

เกิดการผสมกนัระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนสงูและเลือดที่มีออกซิเจนต ่า เป็นตน้ ส่งผลใหน้กัเรียนรู้

มคีวามคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตรแ์ละความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตรม์ากขึน้ 

 3. เทคนิคการท้าทายสมมติฐาน  (Challenging assumptions) เหมาะสมกับการ

จดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนตัง้สมมติฐานที่แตกต่างจากเพื่อน ในขัน้ขยายความรู ้ส่งเสรมิให้

นกัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง อวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยน

แก๊ส ในขัน้ขยายความรู  ้นักเรียนท ากิจกรรมเจา้หนูจ าไม โดยครูใชเ้ทคนิคการทา้ทายสมมติฐาน 

ครูตั้งค าถาม “ท าไมเราตอ้งดูแลรกัษาระบบหายใจ” เมื่อนักเรียนตอบค าถาม ก็น าค าตอบของ

นกัเรียนมาถามต่อว่า “ท าไม” ไปเรื่อย ๆ ต่อเนื่องจากค าถามและค าตอบก่อนหนา้ เพื่อใหน้กัเรียน

พยายามพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่ต่างไปจากที่เพื่อนนักเรียนคนก่อนหน้าตอบมา ท าให้

นกัเรียนไดส้รา้งแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเพื่อนที่พดูมา ตวัอย่างการท ากิจกรรม ไดแ้ก่ ครูถามว่า 

“ท าไมเราตอ้งดูแลรกัษาระบบหายใจ” นกัเรียนคนที่ 1 ตอบว่าเพราะมนุษยต์อ้งมีการแลกเปลี่ยน

แก๊สอยู่ตลอดเวลา ครูถามต่อว่า “ท าไมมนุษย์ตอ้งมีการแลกเปลีย่นแก๊สอยู่ตลอดเวลา” นักเรียน

คนที่ 2 ตอบว่าเพราะมนุษย์ต้องการใช้ออกซิเจน ครูถามต่อว่า “ท าไมท าไมมนุษย์ตอ้งการใช้

ออกซิเจน”  นกัเรียนคนที่ 3 ตอบว่าตอ้งเอาออกซิเจนไปใชใ้นการหายใจระดับเซลล ์ครูถามต่อว่า 
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“ท าไมตอ้งเอาออกซิเจนไปใชใ้นการหายใจระดบัเซลล์” นกัเรียนคนที่ 4 ตอบว่าตอ้งการพลงังานไป

ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ครูถามต่อว่า “ท าไมเราตอ้งใชพ้ลงังานในชีวิตประจ าวนั” นกัเรียนคนที่ 5 ตอบ

ว่าถ้าเราขาดพลังงานเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ครูและนักเรียนร่วมสรุปสิ่งที่ได้กิจกรรม

ร่วมกันกิจกรรมนี ้เป็นการสรา้งแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากแนวคิดเดิม  พบว่านักเรียนมีความ

พยายามคิดค าตอบที่ ไม่ซ  ้ากับเพื่ อน เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นให้นักเรียน

ตัง้สมมติฐานที่แตกต่างจากเพื่อน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์น

องค์ประกอบความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์ผูว้ิจัยพบว่าการใช้เทคนิคการท้าทายสมมติฐาน 

สามารถใชไ้ดผ้ลกบันกัเรียนในกรณีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงความคิดโดยหลีกเลี่ยงค าตอบเดิม ท า

ใหค้ าตอบมีความหลากหลายมากขึน้ เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนหาค าตอบเก่ียวกบัปัญหาทาง

ชีววิทยา แลว้น าค าตอบเหล่านัน้มาตัง้เป็นค าถามต่อไปเรื่อย ๆ จนไดค้ าตอบที่หลากหลาย ท าให้

เกิดความความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้ 

 4. เทคนิคพลิกกลับ (The reversal method) เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ให้

นักเรียนคิดกลับในการเปลี่ยนกลับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เคยท ามา จนได้ทางเลือกในมุมมองใหม่ที่

แตกต่างไปจากเดิม ในขัน้ขยายความรู ้เพื่อสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  2 เรื่อง ปริมาตรปอด และการควบคุมการหายใจ 

นักเรียนท ากิจกรรมคิดกลับ ใชเ้ทคนิคพลิกกลบั เป็นการจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนกระท ายอ้นกลับ

จากเดิมที่เคยเป็นมา ตัวอย่างกิจกรรมเรื่องการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออก ให้

นกัเรียนคิดกลบัในการเปลี่ยนกลบัขัน้ตอนของการวดัปริมาตรของอากาศในการหายใจออก ท าให้

ไดท้างเลือกในมมุมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การทดลองหาปริมาตรปอดของตนเองโดยการใส่

น า้ลงในกะละมังใหไ้ดป้ระมาณครึ่งหนึ่ง จากนัน้ใชถ้ว้ยตวงตักน า้ 500 มิลลิลิตรใส่เขา้ไปในขวด

พลาสติกใสทีละ 50 มิลลิลิตรและท าเครื่องหมายบนขวดน า้พลาสติก จนถึง 500 มิลลิลิตร ปิดฝา

ขวดและคว ่าขวดลงในกะละมงัที่มีน า้อยู่ใหร้ะดับน า้อยู่เหนือปากขวด จากนัน้เปิดฝาขวดน า้ และ

ใส่ปลายข้างหนึ่งของสายยางเข้าไปในขวดพลาสติก นักเรียนเป่าอากาศสายที่ต่ออยู่กับขวด

พลาสติกใสและอ่านค่าปริมาตรของอากาศในการหายใจออก เช่น จากเดิมที่สายยางเขา้ไปทีหลงั

เปลี่ยนเป็นใส่สายยางเขา้ไปก่อน จากเดิมที่เติมน า้ในกะละมังก่อนเปลี่ยนเป็นเติมน า้ในขวดก่อน 

จากเดิมที่คว ่าขวดทีหลงัเปลี่ยนเป็นคว ่าขวดก่อน เป็นตน้ ผูว้ิจยัพบว่าการใชเ้ทคนิคพลิกกลบั ใช้

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากภายในรูปแบบเอง ช่วยให้สามารถจัดข้อมูลที่มีอยู่ไดอ้ย่า ง
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หลากหลายมากขึน้ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกระท าย้อนกลับจากเดิมที่เคยเป็นมา ดัง

กิจกรรมเรื่องการวดัปริมาตรของอากาศในการหายใจออก ใหน้ักเรียนคิดกลบัในการเปลี่ยนกลบั

ขั้นตอนการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออก ท าใหไ้ด้ทางเลือกในการวัดปริมาตรของ

อากาศในการหายใจออกที่แตกต่างไปจากเดิม เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียน

คิดกลบัในการเปลี่ยนกลบัขัน้ตอนต่าง ๆ ที่เคยท ามา จนไดท้างเลือกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไป

จากเดิม เป็นการสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์  

 5. เทคนิคอุปมาอุปไมย  (Analogies) เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้

นักเรียนคิดเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึน้ไปเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง ในขั้นขยาย

ความรู ้เพื่อสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  2 เรื่อง ปริมาตรปอด และการควบคุมการหายใจ 

นกัเรียนท ากิจกรรมคิดเชื่อมโยง โดยครูใชเ้ทคนิคอปุมาอปุไมย ครูตัง้ค าถาม “โครงสรา้งของระบบ

หมุนเวียนเลือดคลา้ยกบัสิ่งของอะไรบา้ง” โดยไม่ใหน้กัเรียนตอบซ า้กบัที่เพื่อนตอบไปแลว้ เพื่อให้

นกัเรียนพยายามเปรียบเทียบโครงสรา้งของระบบหมุนเวียนเลือดกบัสิ่งของในชีวิตประจ าวนั ท า

ให้นักเรียนได้เกิดการคิดเชื่อมโยง พบว่านักเรียนพยายามหาค าตอบที่แตกต่างจากเพื่อน เช่น 

สายไฟ สายยาง ป๊ัมน า้ ถนน ระบบประปา แม่น า้ การเคลื่อนที่ในวงโคจรของดาวเคราะห ์เป็นตน้ 

ผูว้ิจัยพบว่าการใชเ้ทคนิคอุปมาอุปไมย ใชใ้นกรณีที่สรา้งเหตุการณ์เพื่อขัดขวางรูปแบบค าตอบ

เดิม ๆ บางครัง้การน าสิ่งที่ไม่น่าจะน ามาเปรียบเทียบกนัน ามาซึ่งความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ เป็นการ

จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนใชส้ถานการณ์ที่เกิดขึน้ไปเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น กิจกรรม

เรื่องโครงสรา้งและการล าเลียงสารในระบบหมุนเวียนเลือด ให้นักเรียนเปรียบเทียบวงจรกา ร

ไหลเวียนเลือด เปรียบเสมือนสิ่งของอะไรไดบ้า้ง ท าใหเ้กิดการคิดเชื่อมโยงเกิดขึน้ จนไดค้ าตอบที่มี

ความแปลกใหม่  

 6. เทคนิคการสร้างทางเลือก  (The generation of alternative) เหมาะสมกับการ

จดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลายทางเลือกใหม้ากที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้

ไม่ยึดติดกับค าตอบใดค าตอบหนึ่ง ในขัน้ขยายความรู ้เป็นการส่งเสริมไดท้ัง้ความคิดคล่องและ

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

 จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง การล าเลียงสารในระบบหมุนเวียนเลือด และ

ความดันเลือด นักเรียนท ากิจกรรมคิดใหม่ ใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือก เป็นการจัดกิจกรรมให้
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นกัเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลายใหม้ากที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้ไม่ยดึติดกบัค าตอบที่เป็นไปไดม้าก

ที่สุด โดยครูถามนักเรียนว่า “การวดัอตัราการเตน้ของชีพจรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร

บา้ง” พบว่านักเรียนตอบอย่างหลากหลาย เช่น ทราบว่าอตัราการเตน้ของหัวใจอยู่ในเกณฑป์กติ

หรือไม่ สามารถน าไปออกแบบการทดลองที่ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเตน้ของชีพจร

ได ้สามารถคิดคน้อปุกรณท์ี่วดัอตัราการเตน้ของชีพจรโดยไม่ตอ้งใชม้ือจบั เป็นตน้ 

 ผูว้ิจยัพบว่าการใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือก ใชใ้นกรณีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงความคิด

โดยหลีกเลี่ยงความคิดเดิม ๆ ใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ โดยจดักิจกรรมใหน้ักเรียนคิดว่าการ

วดัอตัราการเตน้ของชีพจรสามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างไร พบว่านกัเรียนสามารถตอบไดจ้ านวน

มากและหลากหลายทางเลือก ดงันัน้เทคนิคการสรา้งทางเลือกจึงเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่

สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นขัน้ขยายความรู ้

7. เทคนิคการกระตุ้นสุ่ม (Random stimulation) เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ

เป็นการสรุปบทเรียนหรือขยายบทเรียน โดยนักเรียนเชื่อมโยงค าที่สุ่มมาแล้วเขียนบรรยาย

ความสมัพนัธโ์ดยการคิดจินตนาการที่เป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์ ใน

ขัน้ขยายความรู ้เพื่อสง่เสรมิไดท้ัง้ความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

จากการใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  5 เรื่อง หมู่เลือด และระบบน ้าเหลือง ในขั้นขยาย

ความรู ้นกัเรียนท ากิจกรรมค าเชื่อมฝัน ใชเ้ทคนิคการกระตุน้สุ่ม เป็นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนใช้

ค าที่สุ่มหรือคัดเลือกมาจากเรื่องที่ เรียน แล้วมาแล้วเขียนบรรยายความสัมพันธ์โดยการคิด

จินตนาการที่เป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกับองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์โดยนักเรียนใชข้อ้มูลทุก

อย่างที่มีผสมผสานกับข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง โดยกิจกรรมที่ใช้ค าว่า 

แอนติเจน, แอนติบอดี, ตกตะกอน , ผูใ้ห,้ ผูร้บั, ABO, Rh พบว่านักเรียนสามารถใชค้ าที่คดัเลือก

มาจากเรื่องที่เรียน แลว้น ามาบรรยายความสมัพนัธโ์ดยสอดคลอ้งกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์

ตัวอย่างการเขียนบรรยายของนักเรียนรหัส 17 ไดแ้ก่ “แอนติเจนเป็นโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดแดง 

ส่วนแอนติบอดีเป็นสารที่อยู่ในน า้เลือด ถา้แอนติเจนและแอนติบอดีจับกันจะเกิดการตกตะกอน 

หลกัการใหเ้ลือดคือแอนติเจนของผูใ้หต้อ้งไม่ตรงกบัชนิดแอนติบอดีของผูร้บั การจ าแนกหมู่เลือด

จ าแนกตามแอนติเจน หมู่เลือด ABO จะมีแอนติเจน A และ B สว่นหมู่เลือด Rh จะมีแอนติเจน D” 

ผูว้ิจยัพบว่าการใชเ้ทคนิคการกระตุน้สุม่สามารถท าใหน้กัเรียนคิดใชค้วามรูท้ี่ไดเ้รียนมาบรรยายได้

อย่างสรา้งสรรคโ์ดยยงัคงมีความถกูตอ้งของหลกัการทางวิทยาศาสตร ์  
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8. เทคนิคการออกแบบ (Design) เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหน้ักเรียน

ออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ซ  า้กบัสิ่งที่มีอยู่ ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้

เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง อวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยน

แก๊ส ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้นกัเรียนท ากิจกรรมนกัออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ (Design) โดย

ครูยกสถานการณใ์นอากาศที่มีฝุ่ นจ านวนมาก ใหน้กัเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ มีแนวคิดมาจาก

การท างานของอวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตโดยเลือกมา 1 ชนิด เพื่อลดปรมิาณ

ฝุ่ นในอากาศ และให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดที่ใช้ในการประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ ์

ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ ขัน้ตอนการประดิษฐ์และวาดภาพประกอบ  พบว่านักเรียนสามารถ

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ได ้ส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นหนา้กาก และครูไดใ้หน้ักเรียนที่คิดสิ่งประดิษฐ์

แตกต่างจากเพื่อนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนที่มีความคิดริเริ่มทาง

วิทยาศาสตร ์ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียนออกแบบเครื่องกรองอากาศที่มีแนวคิดมาจากปอด ดงั

ภาพประกอบที่ 3 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียนรหสั 32 ออกแบบเครื่องกรองอากาศที่มีแนวคิดมา
จากปอด ในกิจกรรมนกัออกแบบ 

ผูว้ิจยัพบว่าการใชก้ิจกรรมนักออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ โดยครูยกสถานการณใ์น

อากาศที่มีฝุ่ นจ านวนมาก ใหน้กัเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่แนวคิดมาจากการท างานของอวยัวะที่

ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่
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มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ เทคนิคการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่านักเรียน

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ซ  า้กนัอยู่หลายคนที่ออกแบบเป็นหนา้กาก ค าถามนีอ้าจตอบใหห้ลากหลาย

ไดย้าก จึงไดแ้นวทางในการปรบัปรุงครัง้ต่อไปในการตัง้ค าถามที่เปิดกวา้งมากขึน้กว่าเดิม 

จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง ปรมิาตรปอด และการควบคมุการหายใจ ในขัน้

น าความรูไ้ปใช้ นักเรียนท ากิจกรรมนักออกแบบ ใช้เทคนิคการออกแบบ นักเรียนออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์ที่ใชว้ดัอตัราการหายใจของหน ูและใหน้กัเรียนเขียนชื่อสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดที่ใชใ้นการ

ประดิษฐ์ วัสดอุุปกรณ์ ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ ขัน้ตอนการประดิษฐ์และวาดภาพประกอบ  

พบว่านกัเรียนสามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ได ้สว่นใหญ่ออกแบบเป็นวดัอตัราการหายใจของหนูที่

ใชก้ารต่อท่อและวดัระยะทางการเคลื่อนที่ของน า้ และครูไดใ้หน้กัเรียนที่คิดสิ่งประดิษฐ์ที่แตกต่าง

จากเพื่อนโดยค านึงถึงการเติมสารที่ดดูแก๊สคารบ์อนไดออกไซดอ์อกดว้ยมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

ครูใหค้ าชมเชย เพื่อเสรมิแรงทางบวก ดงัภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียนรหสั 36 ออกแบบเครื่องวดัอตัราการหายใจของหนู 
ในกิจกรรมนกัออกแบบ 

ผู้วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมนักออกแบบ ใช้เทคนิคการออกแบบ นักเรียนออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์ที่ใชว้ดัอตัราการหายใจของหนู เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนออกแบบ ปรบัปรุง

สิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ เทคนิคการออกแบบ จึงเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่

ส่งเสริมใหน้ักเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ซ  า้กับสิ่ งที่มีอยู่ 

ส่งเสริมความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผูว้ิจัยพบว่านักเรียนมีการคัดลอกค าตอบของเพื่อน

เนื่องจากตนเองคิดไม่ออก จึงไดแ้นวทางในการปรบัปรุงครัง้ต่อไปในการหา้มนกัเรียนลอกค าตอบ
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ของเพื่อนและใหน้ั่งห่างกนัเวลาท ากิจกรรมนี ้และพดูกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นคณุค่าในความคิดของ

ตนเอง  

จากการใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท้ี่  3 เรื่อง ประเภทและโครงสรา้งของระบบหมุนเวียน

เลือด ในขัน้น าความรูไ้ปใช้ นักเรียนท ากิจกรรมนักออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ ใหน้ักเรียน

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่แนวคิดมาจากโครงสรา้งของหัวใจ และด าเนินการเช่นเดียวกับ 2 แผนที่

กล่าวก่อนหน้า คือ ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดที่ใช้ในการประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ ์

ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ ขัน้ตอนการประดิษฐ์และวาดภาพประกอบ พบว่านักเรียนสามารถ

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ได ้ส่วนใหญ่จะตอบว่าเครื่องป๊ัมน า้หรือระบบท่อน า้ และครูไดใ้หน้ักเรียนที่

คิดสิ่งประดิษฐ์แตกต่างจากเพื่อนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมแรงใหน้ักเรียนที่มีความคิด

ริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์ตัวอย่างสิ่ งประดิษฐ์ที่นักเรียนออกแบบหัวใจเทียมฟอกเลือด ดัง

ภาพประกอบ 5 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียนรหสั 14 ออกแบบหวัใจเทียมฟอกเลือด                
ในกิจกรรมนกัออกแบบ 

ผูว้ิจยัพบว่าการใชก้ิจกรรมนกัออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ โดยครูยกสถานการณ ์ให้

นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่แนวคิดมาจากโครงสรา้งของหัวใจ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้

นักเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ แปลกใหม่  แต่ผู้วิจัยพบว่านักเรียน

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีความก า้กึ่งระหว่างระบบหมนุเวียนเลือดและระบบหายใจ จึงไดแ้นวทาง

ในการปรบัปรุงครัง้ต่อไปในการตัง้ค าถามที่ชดัเจนมากขึน้ 
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จากการใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง การล าเลียงสารในระบบหมุนเวียนเลือด และ

ความดันเลือด ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้นักเรียนท ากิจกรรมนักออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ ให้

นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดมาจากการไหลเวียนเลือด พบว่านักเรียนสามารถ

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ไดแ้ตกต่างกนั เช่น ระบบท่อน า้ในเกษตรกรรม น า้พอุจัฉรยิะ ป๊ัมน า้ สายยาง

ปรบัขนาดได ้สายพานอาหาร เป็นตน้ และครูไดใ้หน้กัเรียนที่คิดสิ่งประดิษฐ์แตกต่างจากเพื่อนมา

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ครูใหค้ าชมเชยเพื่อเสริมแรงใหน้ักเรียนที่มีความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัพบว่าการใชก้ิจกรรมนกัออกแบบ ใชเ้ทคนิคการออกแบบ ใหน้กัเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่

มีแนวคิดมาจากการไหลเวียนเลือด เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มี

อยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่แปลกใหม่ สง่เสรมิความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้ 

จากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง หมู่เลือด และระบบน า้เหลือง ในขัน้น าความรู้

ไปใช ้นักเรียนท ากิจกรรมนกัออกแบบ พบว่านกัเรียนสามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ไดแ้ตกต่างกัน 

เช่น กุญแจนิรภยั ตูเ้ซฟนิรภยั ประตูนิรภยั ด่านอจัฉริยะ เครื่องตรวจสอบหมู่เลือดอตัโนมัติ เครื่อง

ใหเ้ลือดอตัโนมติั เป็นตน้ และครูไดใ้หน้กัเรียนที่คิดสิ่งประดิษฐ์แตกต่างจากเพื่อนมาน าเสนอหนา้

ชัน้เรียน เพื่อเสริมแรงใหน้กัเรียนที่มีความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียน

ออกแบบตูน้ิรภยัที่ใชก้ารเจาะเลือดใหม้ีหมู่เลือดเดียวกนัจึงจะเปิดได ้ดงัภาพประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่นกัเรียนรหสั 8 ออกแบบตูน้ิรภยั  

ในกิจกรรมนกัออกแบบ 
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ผูว้ิจยัพบว่าการใชก้ิจกรรมนกัออกแบบ นกัเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่แนวคิดมาจากหมู่

เลือดไดแ้ตกต่างจากค าตอบของเพื่อนได ้เป็นการสง่เสรมิความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้  

  แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียน พบว่าในองคป์ระกอบ

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตรส์ามารถใชเ้ทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด และเทคนิคการชะลอ

การตดัสินใจ ในขัน้อธิบาย และใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือกและเทคนิคการกระตุน้สุ่ม ในขัน้ขยาย

ความรู ้ในองคป์ระกอบความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์สามารถใชเ้ทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชี ้

ขาด และเทคนิคการชะลอการตดัสินใจ ในขัน้อธิบาย และใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือกและเทคนิค

การกระตุน้สุ่ม ในขัน้ขยายความรู ้และในองคป์ระกอบความริเริ่มทางวิทยาศาสตร  ์ใชเ้ทคนิคการ

ทา้ทาย เทคนิคพลิกกลบั และเทคนิคอปุมาอปุไมย ในขัน้ขยายความรู ้และใชเ้ทคนิคการออกแบบ 

ในขัน้น าความรูไ้ปใช ้พบว่านกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่พฒันามากขึน้โดยการ

สงัเกตจากค าตอบของนกัเรียนที่มีปริมาณมากขึน้ หลากหลายประเภทมากขึน้ และซ า้กบัค าตอบ

ของเพื่อนนอ้ยลง 



  

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายและข้อเสนอแนะ                                                                                              

 การวิจัยเรื่อง  ผลการใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิด

นอกกรอบที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่  5 ในรายวิชาชีววิทยา มีความมุ่งหมายของงานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้  

1. เพื่อศึกษาผลการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอก

กรอบท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา 

3. เพื่อหาแนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบ มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) ขึน้ไป 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดกลุม่ที่ศกึษา  

กลุ่มที่ศึกษาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3  หอ้ง รวม 57 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจงเป็นนกัเรียนสายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 

ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหา  

ในการศกึษาเบือ้งตน้ (Preliminary study) เพื่อส ารวจสภาพปัญหา  ด าเนินการดงันี ้ 

1. สรา้งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร  ์ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื ้อหาผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์และการวัด      

ประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 ท่าน น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย เลือกใชเ้พียง 4 ขอ้ที่ไดค่้าดัชนี

ความสอดคลอ้งผ่านเกณฑ ์ 

2. น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง การรกัษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิตมาแลว้ จ านวน 30 คน ใชเ้วลา 40 นาที จากนัน้

หาค่าความเชื่อมั่นโดยใชส้มัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.998   

3. น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ ้นไปใช้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ได้เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม จ านวน 74 คน พบว่านักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบที่ต  ่ ากว่าร้อยละ 50 คือ ความคิดคล่องทาง

วิทยาศาสตร  ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ ส่วนความคิด

ละเอียดลออทางวิทยาศาสตรเ์ป็นองคป์ระกอบเดียวที่นักเรียนมีรอ้ยละเฉลี่ย สูงกว่ารอ้ยละ 50 

แสดงว่าการจัดการเรียนรูท้ี่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสรา้งสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรท์ี่ผ่านเกณฑใ์น 3 องคป์ระกอบแรก 

ขัน้ตอนที่ 3 การสรา้งเครื่องมือวิจยั 

 เครื่องมือในงานวิจยันีม้ีทัง้หมด 4 เครื่องมือ  ดงันี ้ 

 1. หน่วยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ  ประกอบดว้ย

แผนการจัดการเรียนรู ้5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที จัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการ
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เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ มีเนือ้หา 3 เรื่อง คือ 

ระบบหายใจ ระบบหมนุเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 

3 ท่าน มีดัชนีความสอดคลอ้งผ่านเกณฑ ์และความเหมาะสมดา้นการใชภ้าษาและการน าไปใช้

ผ่านเกณฑ ์ซึ่งมีแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ 

2. แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามแนวคิดของฮู

และเอดีย ์ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผ่านตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีดัชนีความสอดคลอ้ง 

ผ่านเกณฑแ์ละความเหมาะสมผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ท าการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

แลว้น าแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ เรียนเรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน ้าเหลือง มาแล้ว จ านวน 30 คน 

จากนั้นค านวณหาค่าดัชนีความยากรายขอ้และค่าดัชนีอ านาจจ าแนกรายขอ้ และเลือกใช้จริง 

จ านวน 4 ขอ้ โดยมีดัชนีความยาก 0.54-0.66 และอ านาจจ าแนก 0.55-0.67 ผ่านเกณฑ์ และมี

ความเชื่อมั่นสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.805 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เป็นข้อสอบแบบปรนัย เรื่อง ระบบหายใจ 

ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบน า้เหลือง จ านวน 30 ข้อ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน มีดัชนีความสอดคลอ้งผ่านเกณฑ ์จากนั้นน าแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไป

ทดลองใชก้ับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และ

ระบบน า้เหลือง มาแลว้ จ านวน 30 คน เพื่อน ามาวิเคราะหห์าคณุภาพของเครื่องมือ พบว่าแบบวดั

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยาก 0.45-0.50 ค่าอ านาจจ าแนก 0.32-0.70 ผ่านเกณฑ ์และ

ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) มีค่าเท่ากบั 0.814 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วัดความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู ้4 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้ดา้นการใชส้ื่อการ

เรียนรู ้และดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นละ 5 ขอ้ รวม 20 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 

5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งและความ

เหมาะสมมากเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
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ขัน้ตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods research) แบบแผนคู่ขนาน 

(Convergent  design) (Creswell & Plano Clark, 2018, p. 105) โดยท าการเก็บข้อมูล เชิ ง

ปรมิาณ เก็บขอ้มลูก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูจ้ากแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และเก็บขอ้มูลก่อนหลงัการจดัการเรียนรูจ้ากแบบวัดความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บข้อมูล

ระหว่างการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบนัทึกหลงัแผนการจดัการเรียนรู ้และเก็บขอ้มลูหลงัการ

จดัการเรียนรูจ้ากการตรวจใบกิจกรรม   

ขัน้ตอนที่ 5 การจดักระท าขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวคัวามคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์มาตรวจดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนน

ท่ีสรา้งขึน้ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ตรวจใหค้ะแนนแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากค าตอบท่ี

ผูว้ิจัยเฉลยทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรูท้ี่ท าโดยนักเรียน บนัทึกหลงัการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้และตรวจให้

คะแนนในใบกิจกรรม เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจยั สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

1. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01   

2. นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดคล่องทางวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูงที่สดุ รองลงมา

คือความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ตามล าดบั 

3. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้อยู่ในระดบัมากโดยภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 

ซึ่งดา้นการวดัผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการจดัการเรียนรูแ้ละดา้น

บรรยากาศการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากนั และดา้นการใชส้ื่อการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ 
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5. แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

  5.1 เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด (Dominant ideas and crucial factors) 

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดพิจารณาแนวคิดหลกัและปัจจยัส าคญัต่าง ๆ 

ที่ เก่ียวข้อง ในขั้นอธิบาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตรใ์น

องคป์ระกอบความคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์  

5.2 เทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended judgment) เหมาะสมกับการ

จดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบดา้น ไม่รีบรอ้นในการตดัสินใจ ใน

ขัน้อธิบาย ส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบความคิด

คลอ่งทางวิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

5.3 เทคนิคการท้าทายสมมติฐาน (Challenging assumptions) เหมาะสมกับ

การจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนตัง้สมมติฐานที่แตกต่างจากเพื่อน ในขัน้ขยายความรู ้สง่เสริม

ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

5.4 เทคนิคพลิกกลับ (The reversal method) เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่

มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนคิดกลบัในการเปลี่ยนกลบัขัน้ตอนต่าง ๆ ที่เคยท ามา จนไดท้างเลือกในมมุมอง

ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ในขัน้ขยายความรู ้เพื่อสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

5.5 เทคนิคอปุมาอปุไมย (Analogies) เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ให้

นักเรียนคิดเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึน้ไปเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง ในขั้นขยาย

ความรู ้เพื่อสง่เสรมิความรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

5.6 เทคนิคการสรา้งทางเลือก (The generation of alternative) เหมาะสมกับ

การจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลายทางเลือกใหม้ากที่สดุเท่าที่เป็นไป

ได ้ไม่ยึดติดกบัค าตอบใดค าตอบหนึ่ง ในขัน้ขยายความรู ้เป็นการสง่เสริมไดท้ัง้ความคิดคล่องและ

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 

5.7 เทคนิคการกระตุน้สุม่ (Random stimulation) เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้

เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนหรือขยายบทเรียน โดยนักเรียนเชื่อมโยงค าที่สุ่มมาแลว้เขียนบรรยาย

ความสมัพนัธโ์ดยการคิดจินตนาการที่เป็นไปไดห้รือสอดคลอ้งกบัองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์ใน

ขัน้ขยายความรู ้เพื่อสง่เสรมิไดท้ัง้ความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ 
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5.8 เทคนิคการออกแบบ (Design) เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้

นักเรียนออกแบบ ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ซ  า้กับสิ่งที่มีอยู่ ในขัน้น า

ความรูไ้ปใช ้เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ 

 

อภปิรายผล 
ประเด็นที่ผูว้ิจยัน ามาท าการอภิปรายผลมี 4 ประเด็น ดงันี ้

1. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  1 ทั้งนี ้อาจ

เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยกระตุน้ใหแ้สดงความ

คิดเห็นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดโอกาสใหคิ้ดอย่างเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น

ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากการจดักิจกรรมการถามค าถาม การแกปั้ญหา และสรา้งผลงาน ท า

ใหน้ักเรียนไดร้บัการกระตุน้ใหแ้สดงความคิดอย่างอิสระ กลา้คิดกลา้ท า จึงน าไปสู่พัฒนาความ

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์(บญุรตัน ์ จนัทร, 2558, น. 91-95) อีกทัง้เทคนิคการคิดนอก

รอบของเดอ โบโน (De Bono, 1982, pp. 16-17) ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรเ์ป็นผลมาจากลักษณะการคิดออกไปจากขอบเขตของความคิดเดิม และจากการ

สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามของนักเรียนพบว่านักเรียนตอบค าถามได้ปริมาณมากขึน้ 

หลากหลายแนวทางมากขึน้ และซ า้กับเพื่อนน้อยลง ท าใหค้วามคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของเพ็ญลภา บุญวงษ์ (2557, น. 136) ที่ไดพ้ัฒนารูปแบบการสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยประยุกต์ทฤษฎีการคิดนอก

กรอบของเดอโบโน กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ เนื่องจากเทคนิคการคิดนอกกรอบสามารถส่งเสริม

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ด ้เช่นเดียวกบังานวิจยัของภาณินี เทพหนู (2546, น. 71) ที่

ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบ พบว่าความคิดสรา้งสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน เนื่องจากกิจกรรมพฒันาการคิดนอกกรอบฝึก
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ใหน้ักเรียนได้ใชก้ระบวนการคิดค าตอบออกมาไดจ้ านวนมาก หลากหลายมุมมอง คิดไดแ้ปลก

ใหม่ไม่ซ  า้กับคนอ่ืน และคณารกัษ์ โชติจันทึก (2548, น. 51) ไดท้ าการศึกษาผลของการสอนคิด

นอกกรอบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท์ี่มีผลต่อความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าความคิดสรา้งสรรค์

ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เนื่องจากการสอน

คิดนอกกรอบมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรท์ั้ง 3 

องคป์ระกอบ คือ ความคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตร ์ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์และความคิด

ริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ โดยในงานวิจัยนี ้พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคิดคล่องทาง

วิทยาศาสตรส์ูงที่สุด ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร ์พิจารณาจากจ านวน

ความคิดของนักเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถูกกระตุน้ดว้ยเทคนิค  ต่าง ๆ จากการเรียนรู้

ได้ง่ายกว่า และเมื่อได้รบัการส่งเสริมไปเรื่อย ๆ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้พบว่านักเรียน

สามารถคิดค าตอบไดจ้ านวนที่มากขึน้ ส่วนความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยต ่า

ที่สุด เนื่องมาจากความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรน์ั้นเป็นทักษะที่ต้องเปรียบเทียบรอ้ยละของ

ค าตอบที่ซ  า้กับนักเรียนอ่ืน รวมทัง้เกณฑก์ารประเมินความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรท์ี่ตัง้ขึน้อาจ

ยากเกินไปส าหรบัการพัฒนาในระยะเวลาอันสัน้ การใหผู้เ้รียนคิดแปลกใหม่ที่ต่างไปจากเดิมน่า

จะตอ้งอาศัยระยะเวลาในการส่งเสริมมากกว่านี ้และฝึกใหน้ักเรียนไดม้องมุมใหม่ มองมุมกลับ 

และปรบัมมุมองใหม้ากขึน้  

2. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 1 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูม้ีพืน้ฐาน

มาจากทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะตอ้ง

สืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จนท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจ

และเกิดการรบัรูค้วามรูน้ั้นอย่างมีความหมาย จึงสามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องนักเรียนเอง 

และเก็บเป็นข้อมูลไวใ้นสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มา

เผชิญหนา้ ดังนัน้การที่นักเรียนจะสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Process) (ชัยวัฒน ์สุทธิรตัน,์ 2552, 

น. 83-83; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2554, น. 210-212) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องผูว้ิจัยที่ใช้
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รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ตอน ท าใหน้กัเรียนไดน้ักเรียนตอ้งวางแผน 

ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้ลงมือปฏิบติั เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการตรวจสอบ ท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 

สืบคน้ขอ้มลู หรือ ท ากิจกรรมทดลอง  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างพอเพียง ครูท าหนา้ที่กระตุน้ใหน้กัเรียน

ตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง ส่งผลให้

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเพ็ญลภา บุญวงษ์ (2557, น. 126) ที่ได้

พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรโ์ดย

ประยุกตท์ฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอโบโน กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขัน้ตอน พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง

สงูกว่ากลุ่มควบคมุ หลงัจากไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบัเทคนิคการคิด

นอกกรอบแลว้พบว่านกัเรียนเกิดการใชค้วามคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม สง่เสรมิใหน้กัเรียน

ไดค้น้ควา้ อภิปราย อา้งเหตุผล ท าใหน้ักเรียนเกิดการพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจในเนือ้หา 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาณินี เทพหนู (2546, น. 71) ท่ีศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา

และความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยกิจกรรม

พฒันาการคิดนอกกรอบ พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

3. นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานขอ้ที่ 3 ทัง้นีเ้นื่องมาจากการสง่เสรมิใหเ้กิดความพอใจต่อการจดัการเรียนรูต้อ้งค านึงถึง

ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั ความตอ้งการทางสงัคม ความ

ตอ้งการที่จะไดร้บัการยกย่องหรือมีชื่อเสียง และความตอ้งการที่จะไดร้บัความส าเร็จในชีวิตดว้ย 

ความพึงพอใจในการเรียน จะมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก กิจกรรมที่นกัเรียนไดป้ฏิบติันัน้ ท าให้

นกัเรียนไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นรา่งกายและจิตใจเป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหเ้กิด

ความสมบูรณข์องชีวิตที่ครูจะค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเสริมสรา้งความพึงพอใจในการ

เรียนรูใ้หก้บันกัเรียน (Maslow, 1970, pp. 69-80) ในงานวิจยันี ้นักเรียนไดเ้รียนรูแ้บบสืบเสาะหา

ความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ ซึ่งในชัน้เรียนนกัเรียนไดม้ีโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้

ดว้ยตนเอง และไดฝึ้กกระบวนการคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรผ์่านเทคนิคต่าง ๆ จึงท าใหเ้กิด

บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย และกระตุน้การเรียนรูข้องนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี อีก
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ทัง้ ผูว้ิจยัค านึงถึงความมั่นคงปลอดภยัโดยงานวิจยันีไ้ม่มีผลต่อคะแนนของนกัเรียน และผูว้ิจยัยก

ย่องชมเชยนกัเรียนที่มีความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ดีและมีการใหก้ าลงัใจกบันกัเรียนที่มี

แนวโนม้ในการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรท์ี่ดีขึน้ น่าจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความ

พงึพอใจในการเรียน ท าใหน้กัเรียนมีความพอใจในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของเรณู วารีศรี และนิตยา  เปลือ้งนุช (2555, น.154) ไดศ้ึกษาผลการจดักิจกรรมการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชีวิตของพืชโดยใชก้ารสอนแบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู ้

(Inquiry cycle) ที่มีต่อทักษะการสื่อความหมายขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยสะท้อนความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัความพึงพอใจมากเช่นกนั นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาองคป์ระกอบรายดา้น

พบว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบมี

ความพึงพอใจในดา้นการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดา้นการจัดการ

เรียนรูแ้ละดา้นบรรยากาศการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากนั และดา้นการใชส้ื่อการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยนอ้ย

ที่สดุ สาเหตทุี่ความพึงพอใจดา้นการวดัผลและประเมินผลมากท่ีสดุ เพราะรายการประเมินการวดั

และประเมินผลเป็นไปตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ

เรียนรู ้เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและยุติธรรม  และการวัดประเมินผลที่ใช้มี

หลากหลายวิธีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนดา้นการจัดการเรียนรูม้ีระดับความพึงพอใจ

มาก เนื่องจากรายการประเมินการจดัการเรียนรูม้ีล  าดบัขัน้ตอนต่อเนื่อง การจดัการเรียนรูส้่งเสริม

ใหน้ักเรียนสืบเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง และการจัดการเรียนรูส้่งเสริมใหน้ักเรียนเขา้ใจแนวคิด

วิทยาศาสตร ์มีระดบัความพึงพอใจมาก ส่วนดา้นบรรยากาศการเรียนรูม้ีระดบัความพึงพอใจมาก 

เนื่องจากรายการประเมินบรรยากาศการเรียนรูม้ีการเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชม การใหร้างวัล 

เป็นตน้ บรรยากาศการเรียนรูช้่วยสรา้งความสนใจใฝ่รูใ้หก้ับนักเรียน และบรรยากาศการเรียนรู้

ช่วยส่งเสริมใหก้ารจัดการเรียนรูด้  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความพึงพอใจมาก ส่วน

ดา้นการใชส้ื่อการเรียนรูม้ีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เนื่องจากรายการประเมิน สื่อการเรียนรูม้ีความ

น่าสนใจ สื่อการเรียนรูช้่วยให้สามารถเรียนรูไ้ด้ทุกที่  และสื่อการเรียนรูท้ันสมัยเก่ียวข้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัมีระดบัความพึงพอใจมาก อาจเกิดจากสื่อการเรียนที่ยังไม่สามารถดึงดดูใจ

นกัเรียนไดม้ากพอ    
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4. แนวทางในเลือกใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบในการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ ผูว้ิจัยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้7 ขั้นตอน 

และใชเ้ทคนิคการคิดนอกกรอบของเดอ โบโน มาสอดแทรกในขั้นตอนคือ ขั้นอธิบาย ขั้นขยาย

ความรู ้และขั้นการน าความรูไ้ปใช้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเทคนิคตามล าดับขั้นของ

กระบวนการทางปัญญาดา้นพทุธิพิสยัของบลมูที่ปรบัปรุงโดยแอนเดอสนัและครทัวอล แบ่งเป็น 6 

ขัน้ คือ จ า เขา้ใจ ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห ์ประเมินค่า และคิดสรา้งสรรค์ (Anderson & Krathwohl, 

2001, pp. 66-69) และค านึงถึงการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมตามองค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ ความคิดยืดหยุ่นทาง

วิทยาศาสตร ์และความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งในการสง่เสรมิความคิดคลอ่งทางวิทยาศาสตร ์

เทคนิคการคิดนอกกรอบที่สามารถน าไปใชไ้ด้ ประกอบด้วย เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด 

เทคนิคการสรา้งทางเลือก และเทคนิคการกระตุน้สุ่ม โดยสามารถน าไปแทรกใชใ้นขัน้อธิบายและ

ขยายความรู ้ในการส่งเสรมิความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์เทคนิคการคิดนอกกรอบที่สามารถ

น าไปใชไ้ด ้ประกอบดว้ย เทคนิคความคิดหลกัปัจจยัชีข้าด เทคนิคการสรา้งทางเลือก และเทคนิค

การกระตุน้สุม่ โดยสามารถน าไปแทรกไดใ้นขัน้อธิบายและขยายความรู ้และ การสง่เสรมิความคิด

ริเริ่มทางวิทยาศาสตรเ์ทคนิคการคิดนอกกรอบที่สามารถน าไปใชไ้ด ้ประกอบดว้ยเทคนิคการทา้

ทายสมมติฐาน เทคนิคพลิกกลับ เทคนิคอุปมาอุปไมย เทคนิคการออกแบบ โดยสามารถน าไป

แทรกไดใ้นขัน้ขัน้ขยายความรูแ้ละขัน้น าความรูไ้ปใช ้ผลการวิจยัท าใหไ้ดข้อ้คน้พบว่า บางเทคนิค

สง่เสริมได ้2  องคป์ระกอบ โดยสามารถแทรกในขัน้อธิบายและขยายความรู ้เช่น เทคนิคความคิด

หลกัปัจจยัชีข้าด เทคนิคการสรา้งทางเลือก และเทคนิคการกระตุน้สุ่ม และมีบางเทคนิคที่สามารถ

ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ดเ้พียง  1 องคป์ระกอบเท่านั้น เช่น เทคนิคการทา้

ทายสมมติฐาน เทคนิคพลิกกลบั เทคนิคอุปมาอุปไมย เทคนิคการออกแบบ สอดคลอ้งงานวิจัย

ของเพ็ญลภา บุญวงษ์ (2557, น. 126) ที่ไดพ้ัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยประยุกตท์ฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอโบโน กบันกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ใช้เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชี ้ขาดในขั้นอธิบาย ใช้เทคนิคการท้าทาย 

เทคนิคพลิกกลบั และเทคนิคอุปมาอปุไมย ในขั้นขยายความรู ้และใชเ้ทคนิคการออกแบบ ในขัน้

น าความรูไ้ปใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณินี เทพหนู (2546, น. 70) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนชีววิทยาและความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่
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เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบในขั้นน าไปใช้ และการส่งเสริมองค์ประกอบของ

ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ คณารกัษ์ โชติจันทึก (2548, น. 

51) ที่ใชเ้ทคนิคการสรา้งทางเลือก เทคนิคการกระตุน้แบบสุ่ม ในการส่งเสริมความคิดคล่องทาง

วิทยาศาสตร ์และความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร ์ส่วนเทคนิคการเลื่อนการตัดสินใจ และ

เทคนิคพลิกกลบัในการส่งเสรมิความคิดรเิริ่มทางวิทยาศาสตร ์นอกจากนี ้จากการสงัเกตการตอบ

ค าถามของนักเรียนพบขอ้จ ากัดของใชเ้ทคนิคที่มีการใชค้  าถามเขา้มาเก่ียวขอ้ง หากค าถามแคบ

หรือกวา้งเกินไปนัน้มีผลต่อความคิดทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนลดลง ดงันัน้ครูควรตัง้ค าถามให้

เหมาะสมโดยอาจทดลองใชค้ าถามกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษาก่อนน ามาใช้จริง จากการ

สงัเกตการณต์อบค าถามของนักเรียน พบว่าเทคนิคที่ส่งเสริมความคิดคล่องทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้

ที่สุด คือ เทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด สังเกตจากนักเรียนตอบค าถามไดจ้ านวนมากที่สุด 

เทคนิคที่ส่งเสริมความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้ที่สดุ คือ เทคนิคการสรา้งทางเลือก สงัเกต

จากนักเรียนตอบค าถามไดห้ลากหลายทิศทางมากที่สุด และเทคนิคที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มทาง

วิทยาศาสตรไ์ดดี้ที่สดุ คือ เทคนิคการสรา้งทางเลือก สงัเกตจากค าตอบที่ซ  า้กนันอ้ย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1.1 จากผลการวิจัย พบว่าคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน

องคป์ระกอบความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรม์ีคะแนนนอ้ยที่สุด ครูจึงควรเพิ่มกิจกรรมใหน้ักเรียน

ได้คิดที่แตกต่างจากเพื่อน โดยอาจมีการใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบเพิ่มเติมจากที่ก าหนดใน

แผนการจดัการเรียนรู ้

1.2 จากผลคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

พบว่า นักเรียนที่มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาน้อย มีแนวโน้มคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทาง

วิทยาศาสตรน์้อยไปด้วย ดังนั้นในการจัดการเรียนรูจ้ึงควรมุ่งเน้นใหน้ักเรียนเขา้ใจองคค์วามรู้

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดยในขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรูค้รูอาจเพิ่มใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นคิด อธิบายองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรท์ี่

ถูกต้องให้บ่อยครั้งขึน้ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความรู้ที่ เพียงพอในการต่อยอดในการคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรไ์ด ้
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1.3 ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรใ์นงานวิจัยนี ้เป็นการส่งเสริมและวัดในเนือ้หา

ทางชีววิทยาที่เฉพาะเจาะจง จึงอาจท าใหม้ีกรอบของเนือ้หามาก าหนดจ านวนความคิดและความ

แปลกใหม่ของความคิดของนักเรียนได ้การใชค้ าถามเพื่อใหผู้เ้รียนตอบส่งผลต่อการตอบค าถาม

ของนักเรียน จึงควรมีการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการใชค้ าถามที่ส่งผลต่อการพฒันาความคิด

สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนเพิ่มเติม 

2. ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 2.1 งานวิจัยนีใ้ชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับกับเทคนิคการคิดนอก

กรอบไดท้ าการศึกษาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน โดยไม่ได้มุ่นเน้น

การศึกษาพัฒนาการของนักเรียน หากมีการวิจัยในครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมการศึกษาในเชิง

พัฒนาการของนักเรียนใหเ้ห็นพัฒนาการเป็นรายบุคคลเพื่อสามารถรบัรูข้อ้จ ากัด หรือแบ่งกลุ่ม

เฉพาะในการพฒันานกัเรียนไดดี้ยิ่งขึน้ 

 2.2 จากการสังเกตคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน พบว่ามี

นักเรียนบางคนที่มีคะแนนโดดเด่น ในการต่อยอดงานวิจัยควรท าการศึกษานักเรียนที่มีคะแนน

ความคิดสรา้งสรรคส์รา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรโ์ดดเด่นไปศึกษาต่ออย่างละเอียดเป็นกรณีศึกษา 

(Case study) หรือ การวิจัยเชิงปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological research) เพื่อให้ได้

ขอ้มลูเชิงลกึในการน าไปใชพ้ฒันานกัเรียนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

- รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
- หนงัสือเชิญเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 
- หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
- ใบรบัรองโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
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หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ใบรับรองโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์
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ภาคผนวก ข 
- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) และความเหมาะสมดา้นภาษาและการ

น าไปใชข้องแผนการจดัการเรียนรู ้ 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ค่าดชันีอ านาจจ าแนกและค่าดชันีความ 

ยากของแบบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์าง

วิทยาศาสตร ์ 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ 

จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) และความเหมาะสมด้านด้านภาษา
และการน าไปใช้ของแผนการจัดการเรียนรู้  

ตาราง 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู ้

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 ความสอดคลอ้งของ

จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
3 ความสอดคลอ้งของ

จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและ
ประเมินผล 
 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5 ความสอดคลอ้งของ

จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ความสอดคลอ้งของ
จดุประสงคก์ารเรียนรู้
กบัการวดัและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง 14  ค่าความเหมาะสมดา้นภาษาและการน าไปใชข้องแผนการจดัการเรียนรู ้ 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 ความเหมาะสมใน

ก าหนด จดุประสงค์
การเรียนรูค้รอบคลมุ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยั และจิตพิสยั 

5 5 5 5 5.00 ความ
เหมาะสม
ดา้นภาษา
และการ
น าไปใชม้าก
ที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 ความเหมาะสมในการ

ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมในการ
ใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่มี
ความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

 ความเหมาะสมใน
ประเมินการเรียนรูท้ัง้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้
ระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้และหลงัการ
จดัการเรียนรู ้     

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

2 ความเหมาะสมใน
ก าหนด จดุประสงค์
การเรียนรูค้รอบคลมุ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยั และจิตพิสยั 

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
2 ความเหมาะสมในการ

ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมในการ
ใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่มี
ความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

 ความเหมาะสมใน
ประเมินการเรียนรูท้ัง้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้
ระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้และหลงัการ
จดัการเรียนรู ้     

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

3 ความเหมาะสมใน
ก าหนด จดุประสงค์
การเรียนรูค้รอบคลมุ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยั และจิตพิสยั 

5 4 5 14 1.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
3 ความเหมาะสมในการ

ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมในการ
ใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่มี
ความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

4 4 5 13 4.33 มาก 

 ความเหมาะสมใน
ประเมินการเรียนรูท้ัง้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้
ระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้และหลงัการ
จดัการเรียนรู ้     

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

4 ความเหมาะสมใน
ก าหนด จดุประสงค์
การเรียนรูค้รอบคลมุ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยั และจิตพิสยั 

5 4 5 14 4.67  มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
4 ความเหมาะสมในการ

ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมในการ
ใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่มี
ความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

 ความเหมาะสมใน
ประเมินการเรียนรูท้ัง้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้
ระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้และหลงัการ
จดัการเรียนรู ้     

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

5 ความเหมาะสมใน
ก าหนด จดุประสงค์
การเรียนรูค้รอบคลมุ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยั และจิตพิสยั 

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

แผนที่ รายการพิจารณา ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
5 ความเหมาะสมในการ

ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่สง่เสรมิ
ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมในการ
ใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่มี
ความเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

4 4 5 13 4.33 มาก 

 ความเหมาะสมใน
ประเมินการเรียนรูท้ัง้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้
ระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้และหลงัการ
จดัการเรียนรู ้     

5 4 5 14 4.67 มากที่สดุ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกและค่าดัชนี
ความ ยากของแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตาราง 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ค่าดชันีอ านาจจ าแนกและค่า
ดชันีความ ยากของแบบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอ้ ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

ค่าความ
ยากง่าย 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3      
1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.57 
2 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 0.60 0.46 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.73 0.53 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.60 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.47 
6 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 0.57 0.64 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.70 
8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.47 
9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.53 
10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.57 0.67 
11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.70 
12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.32 
13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.45 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.57 
15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.61 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.70 
17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.42 
18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.53 
19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.70 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

ค่าความ
ยากง่าย 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3      
20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.53 
21 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 0.50 0.56 
22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.49 0.40 
23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.54 
24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.49 0.47 
25 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 0.47 0.70 
26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.47 
27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.53 
28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.49 0.67 
29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.47 0.43 
30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.53 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) และ ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

ตาราง 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของแบบวดัความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์

ขอ้ ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการ
วิเคราะห ์

ค่าดชัน ี

ความยาก 

ค่าดชันี
อ านาจ
จ าแนก 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3      

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.66 0.67 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.54 0.58 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.58 0.79 
4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 0.55 
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ตาราง 17 ค่าดชันีความเหมาะสมของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

ขอ้ ผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห ์
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    

1 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 
2 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 
3 4 4 5 14 4.33 เหมาะสมมาก 
4 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

 

 

ค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ( Index of Consistency: IOC) และความ เหมาะสมของ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค
การคิดนอกกรอบ 

ตาราง 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) ของแบบสอบถามความพงึ
พอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

ขอ้ ผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห ์
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.3 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.1 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห ์
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    

3.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3.2 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.2 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
ตาราง  19 ค่าความเหมาะสมของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

ขอ้ ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    
1.1 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
1.2 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
1.3 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
1.4 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
1.5 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.1 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.2 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.3 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง  19 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    
2.4 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.5 4 5 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
3.1 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
3.2 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
3.3 4 5 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
3.4 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
3.5 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
4.1 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
4.2 5 4 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
4.3 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
4.4 4 5 5 14 4.67 เหมาะสมมาก 
4.5 5 5 5 15 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ภาคผนวก ค 
-  

-ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

รว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ 

-ตวัอย่างแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

-ตวัอย่างแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

-ตวัอย่างแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกบั

เทคนิคการคิดนอกกรอบ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคการคิดนอกกรอบ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
รหสัวิชา  ว30254     ชื่อวิชา ชีววิทยา 4               ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5               
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1  เรื่อง อวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส  เวลา 3 คาบ 
  
ผลการเรียนรู้  

สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรา้งและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน า้ ไฮดราพลานาเรีย ไสเ้ดือนดิน แมลงปลา กบ นก และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ย
น า้นม  
สาระส าคัญ 
 โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว คือ เยื่อหุม้เซลล ์ โครงสรา้ง
ที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว ์ไดแ้ก่ ผนังล าตัว ผิวหนัง เหงือก ท่อลม ปอดแฝง และปอด 
ระบบหายใจของมนุษยม์ีหนา้ที่น าแก๊สออกซิเจนจากการหายใจเขา้สู่ร่างกายเพื่อท าปฏิกิริยากับ
สารอาหารก่อใหเ้กิดพลังงาน และแก๊สคารบ์อนไดออกไซดซ์ึ่งถูกก าจัดออกจากร่างกายโดยการ
หายใจออก กระบวนการหายใจเขา้และออกเกิดจากการท างานที่ประสานกนัของกลา้มเนือ้กะบงั
ลม กล้ามเนื ้อยึดกระดูกซี่โครงและกระดูกซี่โครง โดยเริ่มจากอากาศผ่านไปตามโพรงจมูก 
หลอดลม และเขา้สู่ปอด ภายในปอดประกอบ ดว้ยถุงลมจ านวนมาก ถุงลมแต่ละอนัมีหลอดเลือด
ฝอยห่อหุม้อยู่และเป็นบรเิวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส  
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ ( Knowledge)  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสรา้งหรืออวัยวะที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน า้ 
ไฮดรา พลานาเรีย ไสเ้ดือนดิน แมลงปลา กบ และนกได ้ 
 2. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบการท างานของอวยัวะขณะหายใจเขา้และออกของมนุษยไ์ด้ 
3. นกัเรียนสามารถอธิบายการท างานของอวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของมนษุยไ์ด ้
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ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
1. นกัเรียนสามารถสืบคน้เก่ียวกบัโครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว
และสตัวไ์ด ้
2. นกัเรียนสามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ไดแ้นวคิดมาจากอวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของ
สิ่งมีชีวิตได ้(ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร)์ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Attribute) 
 1. นกัเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 2. นกัเรียนมีวินยั 
 3. นกัเรียนใฝ่เรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้    
 ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนิคการคิดนอกกรอบ  

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (5 นาท)ี 

1.1 นกัเรียนตอบค าถามที่ครูถามว่า  

- เวลานกัเรียนออกก าลงักาย รา่งกายของนกัเรียนมีอาการอย่างไร” (แนว

ค าตอบ : เหนื่อย หอบ หายใจแรง ปวดขา ปวดแขน) 

- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงหายใจถ่ีขึน้เมื่อออกก าลังกาย (แนวค าตอบ 

เพราะร่างกายตอ้งการออกซิเจนไปใชส้ลายสารอาหารการออกก าลงักายตอ้งใชพ้ลงังาน ร่างกาย

จึงตอ้งการออกซิเจนในการสลายสารอาหารใหเ้ปลี่ยนเป็นพลงังาน)  

- อากาศเขา้สู่ร่างกายเราโดยผ่านอวัยวะส่วนใดบา้ง (แนวค าตอบ : จมูก 

คอหอย กลอ่งเสียง หลอดลม หลอดลมฝอย ปอด ถงุลม ตามล าดบั) 

1.2 นักเรียนอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับต าแหน่งหรือบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส

ของรา่งกายมนษุย ์(แนวค าตอบ :ถงุลมและเนือ้เยื่อเป็นบรเิวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส)  

2. ขั้นเร้าความสนใจ (15 นาท)ี 

2.1 นักเรียนดูวิ ดี โอ เรื่อง การแลกเปลี่ ยนแก๊สของสัตว์น ้าและสัตว์บก  จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=l69-dY64UGk 

https://www.youtube.com/watch?v=l69-dY64UGk
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2.2 นกัเรียนตอบค าถามจากการดวูิดีโอว่าตั๊กแตน ปลา และนก ใชอ้วยัวะอะไรในการ

แลกเปลี่ยนแก๊ส (แนวค าตอบ : ท่อลม เหงือก และปอด ตามล าดบั) 

2.3 นกัเรียนตอบค าถามว่ารูจ้ักโครงสรา้งหรืออวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของ

สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนอีกหรือไม่ (แนวค าตอบ : ปใูชเ้หงือก สนุขัใชป้อด) 

2.4 ครูสรุปสิ่งมีชีวิตมีโครงสรา้งหรืออวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สแตกต่างกนั ใน

วนันีเ้ราจะเขา้สูบ่ทเรียนเรื่องอวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (45 นาท)ี 

3.1 นกัเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3-4 คน เพื่อท าการสืบคน้โครงสรา้งหรืออวยัวะที่ใชใ้นการ

แลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต ไดแ้ก่ พารามีเซียม อะมีบา พลานา

เรีย ไฮดรา ฟองน า้ ไสเ้ดือน กบ กุง้ แมงมมุ ง ูไก่ ววั  

3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย โครงสร้างที่ ใช้ในการแลกเปลี่ ยนแก๊สและ

กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส จากนัน้เติมค าตอบลงในใบกิจกรรมที่ 1  

3.3 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ โครงสร้างหรืออวัยวะที่ ใช้ในการ

แลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตจนไดข้อ้สรุปว่า  

- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของ พารามีเซียม อะมีบา และฟองน า้ คือ เยื่อ

หุม้เซลลโ์ดยตรง  ออกซิเจนในน า้แพรผ่่านเยื่อหุม้เซลลเ์ขา้มายงัเซลล ์ 

- โครงสร้างที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพลานาเรีย ไฮดรา  คือ ผนังล าตัว 

ออกซิเจนในน ้าแพร่ผ่านผนังล าตัว เข้ามายังเซลล์ และเซลล์แพร่ออกซิเจนไปยังเซลล์อ่ืน ๆ 

ขา้งเคียง เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่จ  านวนเซลลไ์ม่มาก  

- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของไสเ้ดือน คือ ผิวหนงั ออกซิเจนจะแพรผ่่าน

ผนงัล าตวั เขา้มายงัหลอดเลือดที่อยู่ใกลผ้ิวหนงั จากนัน้ระบบหมนุเวียนเลือดจะส่งออกซิเจนไปยงั

เซลลต่์าง ๆ ทั่วรา่งกาย  

- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของกบ คือ ในระยะตวัอ่อนใชเ้หงือกเนื่องจาก

อาศยัอยู่ในน า้ สว่นระยะตวัเต็มวยัอยู่บนบกจึงใชผ้ิวหนงั และปอด  
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- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของกุ้ง คือ เหงือก ออกซิเจนจากน า้จะไหล

ผ่านเหงือก ออกซิเจนเขา้เขา้สู่หลอดเลือดฝอย จากนัน้ระบบหมนุเวียนเลือดจะส่งออกซิเจนไปยัง

เซลลต่์าง ๆ ทั่วรา่งกาย  

- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม คือ ปอดแผง เป็นชัน้พับไปมามี

ลกัษณะคลา้ยแผงและมีหลอดเลือดน าแก๊สคารบ์อนไดออกไซดม์าแลกเปลี่ยนที่แผงท่อลมนีแ้ลว้

รบัแก๊สออกซิเจน จากนัน้ระบบหมนุเวียนเลือดจะสง่ออกซิเจนไปยงัเซลลต่์าง ๆ ทั่วรา่งกาย  

- โครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของงู ไก่ และวัว คือ ปอด ออกซิเจนเขา้มาใน

ปอดและเขา้สู่หลอดเลือดฝอย จากนัน้ระบบหมนุเวียนเลือดจะส่งออกซิเจนไปยงัเซลลต่์าง ๆ ทั่ว

รา่งกาย)   

3.4 นกัเรียนท ากิจกรรมประดิษฐ์แบบจ าลองปอดที่ท าจากแกว้พลาสติกแทนช่องอก 
ท่อพลาสติกแทนหลอดลม เชื่อมต่อรูปตวัแทนหลอดลม ลกูโป่งเล็กภายในขวดแทนปอด แผ่นยาง
ที่ครอบคลุมดา้นล่างของแกว้พลาสติกแทนกระบังลม มีวิธีการสรา้งและการท ากิจกรรมตามใบ
กิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 จากนั้นใหน้ักเรียนออกแบบการทดลองโดยใช้แบบจ าลองปอดที่สรา้งขึน้ 
และบนัทกึผลการทดลองในใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2  

3.5   นกัเรยีนและครูอภิปรายประเด็นค าถาม ดงันี ้
- เมื่อนกัเรียนดงึแผ่นยางที่ครอบคลมุดา้นลา่งของแกว้พลาสติกลง ท าใหล้กูโป่งเล็ก

ดา้นในทัง้ 2 ลกูพองตวั เปรียบเทียบไดก้บัการหายใจเขา้หรือออก (แนวค าตอบ :  หายใจเขา้) 
- เมื่อนกัเรียนดนัแผ่นยางที่ครอบคลมุดา้นลา่งของแกว้พลาสติกขึน้ ท าใหล้กูโป่งเล็ก

ดา้นในทัง้ 2 ลกูแฟบ  เปรียบเทียบไดก้บัการหายใจเขา้หรือออก(แนวค าตอบ :  หายใจออก) 
- เพราะเหตใุดลกูโป่งเล็กดา้นในจึงพองเมื่อดงึแผ่นยางลง (แนวค าตอบ : เมื่อดงึแผ่น

ยางลง ท าใหป้รมิาตรเพิ่มขึน้ ความดนัในแกว้พลาสติกลดลง อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนที่เขา้
มาในลกูโป่ง ) 

- เพราะเหตใุดลกูโป่งเล็กดา้นในจึงแฟบเมื่อดนัแผ่นยางขึน้ (แนวค าตอบ : เมื่อดนั
แผ่นยางขึน้ท าใหป้รมิาตรลดลง ความดนัในแกว้พลาสติกเพิ่มขึน้ อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนที่
ออกจากลกูโป่ง) 

- เมื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองปอดกบัการหายใจของมนุษย ์เมื่อหายใจเขา้ กลา้มเนือ้
กะบงัลมจะหดตวัหรือคลายตวั (แนวค าตอบ : หดตวั) 
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- สรุปกิจกรรมได้ว่าอย่างไร (แนวค าตอบ : เมื่อนักเรียนดึงแผ่นยางที่ครอบคลุม
ดา้นล่างของแกว้พลาสติกลง ท าใหล้กูโป่งเล็กดา้นในทัง้ 2 ลกูพองตวั เนื่องจากการดึงแผ่นยางลง
ส่งผลให้ปริมาตรเพิ่มขึน้ ความดันจึงลดลง อากาศจากภายนอกจึง เคลื่อนที่เข้ามาในลูกโป่ง 
เปรียบเสมือนการหายใจเขา้ ส่วนการดนัแผ่นยางที่ครอบคลมุดา้นล่างของแกว้พลาสติกขึน้ ท าให้
ลกูโป่งเล็กดา้นในทัง้ 2 ลกูแฟบ เนื่องจากการดนัแผ่นยางขึน้ท าใหป้ริมาตรลดลง ความดนัในแกว้
พลาสติกเพิ่มขึน้ อากาศจากภายในจึงเคลื่อนที่ออกจากลกูโป่งเปรียบเสมือนการหายใจออก)  

3.6 นักเรียนดูวิดีโอและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะขณะหายใจเข้า-ออก 

จากhttps://www.youtube.com/watch?v=hT1efgpF4yI และตอบค าถามเก่ียวกับการท างาน

ของกลา้มเนือ้กะบงัลม กลา้มเนือ้ระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอก กระดูกซี่โครง ปริมาตรของช่อง

อก ความดันอากาศในปอด และการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างการหายใจเขา้และออก ผ่าน 

kahoot ดงันี ้

- ในการหายใจเขา้ กลา้มเนือ้ระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกจะหดตัวหรือคลายตัว 

(แนวค าตอบ : กลา้มเนือ้ระหว่างกระดกูซี่โครงแถบนอกหดตวั)  

- ในการหายใจเขา้ กระดูกซี่โครงจะเคลื่อนที่ยกตัวสูงขึน้หรือต ่าลง (แนวค าตอบ : 

กระดกูซี่โครงยกตวัสงูขึน้)  

- ในการหายใจเขา้ กลา้มเนือ้กะบงัลมจะหดหรือคลายตัว (แนวค าตอบ : กลา้มเนือ้

กะบงัลมหดตวั)  

- ในการหายใจเขา้ ปรมิาตรของช่องอกเพิ่มขึน้หรือลดลง (แนวค าตอบ : ปรมิาตรของ

ช่องอกเพิ่มขึน้)  

- ในการหายใจเขา้ ความดันอากาศจะเพิ่มขึน้หรือลดลง (แนวค าตอบ : ความดัน

อากาศในปอดลดลง)  

- ในการหายใจเขา้ การเคลื่อนที่ของอากาศเขา้สู่ปอดหรือออกจากปอด (แนวค าตอบ 

: การเคลื่อนที่ของอากาศเขา้สูป่อด)  

- ในการหายใจออก กล้ามเนือ้ระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวหรือคลายตัว 

(แนวค าตอบ : กลา้มเนือ้ระหว่างกระดกูซี่โครงแถบนอกคลายตวั)  
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- ในการหายใจออก กระดูกซี่โครงเคลื่อนสูงขึน้หรือต ่าลง (แนวค าตอบ : กระดูก

ซี่โครงเคลื่อนต ่าลง)  

- ในการหายใจออก กลา้มเนือ้กะบงัลมหดตวัหรือคลายตวั (แนวค าตอบ : กลา้มเนือ้

กะบงัลมคลายตวั)  

- ในการหายใจออก ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึน้หรือลดลง (แนวค าตอบ : ปริมาตร

ของช่องอกลดลง)  

- ในการหายใจออก ความดันอากาศในปอดเพิ่มขึน้หรือลดลง (แนวค าตอบ : ความ

ดนัอากาศในปอดเพิ่มขึน้)  

- ในการหายใจออก การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่ปอดหรือออกจากปอด (แนว

ค าตอบ : การเคลื่อนที่ของอากาศออกจากปอด)   

4. ขั้นอธิบาย (15 นาท)ี 

4.1 นักเรียนและครูอภิปรายในประเด็นการเคลื่อนที่ของอากาศจากจมูกถึงปอดว่า

ผ่านอวัยวะใดบ้าง โดยอาศัยข้อมูลจากจากการท ากิจกรรมประดิษฐ์แบบจ าลองปอดที่และ

กิจกรรมการดูวิดีโอที่ได้ท ามาในขั้นก่อนหน้า จนได้ข้อสรุปของการอภิปรายว่า อากาศมีการ

เคลื่อนที่จากภายนอกเขา้สู่รูจมูก ผ่านคอหอย ผ่านกล่องเสียง ผ่านหลอดลม ผ่านหลอดลมฝอย 

ผ่านปอด และเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สถงุลม)  

4.2 นักเรียนและครูอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับอวัยวะขณะหายใจเข้า-ออกมีการ
ท างานอย่างไร จนไดข้อ้สรุปของการอภิปรายว่า การหายใจเขา้ กลา้มเนือ้ระหว่างกระดูกซี่โครง
แถบนอกหดตัว กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึน้ กลา้มเนือ้กะบังลมหดตัว ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึน้ 
ความดันอากาศในปอดลดลง การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่ปอด การหายใจออก กล้ามเนื ้อ
ระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัว กระดูกซี่โครงเคลื่อนต ่าลง กลา้มเนือ้กะบังลมคลายตัว 
ปรมิาตรของช่องอกลดลง ความดนัอากาศในปอดเพิ่มขึน้ การเคลื่อนที่ของอากาศออกจากปอด)  

4.3 ครูอธิบายลักษณะอวัยวะในระบบหายใจ ได้แก่  จมูก  (Nose)  คอหอย 

(Pharynx) กล่องเสียง (Larynx) หลอดลม (Trachea) หลอดลมแขนงใหญ่ (Bronchi) หลอดลม

ฝอย (Bronchiole) ปอด (Lung) และถงุลม (Aveolus)  
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4.4 เมื่อนักเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับ โครงสรา้งของแต่ละอวัยวะในระบบหายใจแล้ว 

นักเรียนท ากิจกรรมคิดหลากหลาย ใชเ้ทคนิคความคิดหลักปัจจัยชีข้าด (Dominant ideas and 

crucial factors) โดยครูถามนกัเรียนว่าหลกัการทางวิทยาศาสตรใ์ดที่ท าใหเ้กิดในการเคลื่อนที่ของ

อากาศเข้ามาจากภายนอกร่างกายเข้ามาในปอด ครูรวบรวมค าตอบของนักเรียน และเขียน

รายการค าตอบที่แตกต่างกันบนกระดาน แลว้ใหน้ักเรียนเจา้ของค าตอบอธิบายว่าท าไมจึงตอบ

ค าถามแบบนัน้ เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ 

4.5 นักเรียนท ากิจกรรมคิดรอบดา้น ใชเ้ทคนิคการชะลอการตัดสินใจ (Suspended 

judgement) โดยครูยกสถานการณ์ “เด็กเล่นของเล่นแลว้อมของเล่นในปากแลว้ของเล่นหล่นเขา้

ไปติดที่หลอดลม” ใหน้กัเรียนคิดว่าเพราะเหตใุดของเล่นจึงไม่ตกไปอยู่ที่หลอดอาหาร แต่มาติดที่

หลอดลมแทน ให้เวลานักเรียนประมาณ 5 นาที ในการคิด แล้วครูให้นักเรียนที่ต้องการตอบ

ค าถามยกมือขึน้แลว้ตอบ และใหน้ักเรียนในชั้นเรียนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อใหน้ักเรียนได้

แสดงความคิดเห็น  

5. ขั้นขยายความรู้ (20 นาท)ี 

5.1  นกัเรียนอภิปรายเก่ียวกบักระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคารบ์อนใด

ออกไซดท์ี่ถงุลมและเนือ้เยื่อ โดยตอบค าถามดงัต่อไปนี ้

- หากมีบริเวณที่แก๊สมีความดันมากและความดันน้อย แก๊สจะเคลื่อนที่อย่างไร  

(แนวค าตอบ : แพรจ่ากบรเิวณที่มีความดนัมากไปนอ้ย) 

- บริเวณถุงลมมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนมากกว่าบริเวณหลอดเลือดฝอย 

แก๊สออกซิเจนจะเคลื่อนที่อย่างไร (แนวค าตอบ : แก๊สออกซิเจนแพรจ่ากถงุลมมายงัหลอดเลือด) 

- บริเวณเนือ้เยื่อมีความดนัย่อยของแก๊สคารบ์อนไดออกไซดม์ากกว่าบรเิวณหลอด

เลือด แก๊สคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเคลื่อนที่อย่างไร (แนวค าตอบ : แก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์คลื่อนที่

จากเนือ้เยื่อมายงัหลอดเลือด) 

5.2 นักเรียนตอบค าถามว่า ในประจ าวันของเรามีการเกิดความผิดปกติของการ

หายใจหรือไม่ อย่างไร แล้วถ้ามีเกิดจากสาเหตุใด (แนวค าตอบ การหาว การไอ การจาม การ

สะอกึ การกรน)  
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5.3 นักเรียน โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดบวม และมะเร็งปอด แลว้ถามว่าโรคแต่ละ

โรคมีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการป้องกันและแกไ้ขอย่างไร แลว้ให้นักเรียนคิดหาแนวทางในการ

ปอ้งและแกไ้ขที่ดีที่สดุส าหรบันกัเรียน  

5.4  นักเรียนท ากิจกรรมเจ้าหนูจ าไม  โดยครูใช้เทคนิคการท้าทายสมมติฐาน 

(Challenging assumptions) ครูตั้งค าถาม “ท าไมเราตอ้งดูแลรกัษาระบบหายใจ” เมื่อนักเรียน

ตอบ ก็น าค าตอบของนักเรียนมาถามต่อว่า “ท าไม” ไปเรื่อย ๆ ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้า 

เพื่อใหน้ักเรียนพยายามพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่ต่างไปจากที่เพื่อนนักเรียนคนก่อนหน้า

ตอบมา ท าใหน้ักเรียนไดส้รา้งแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเพื่อนที่พูดมา นักเรียนร่วมสรุปสิ่งที่ได้

กิจกรรมรว่มกนัว่ากิจกรรมนีว้่าการสรา้งแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากแนวคิดเดิม 

   6. ขั้นประเมินผล (10 นาท)ี 

6.1 นักเรียนจับคู่สิ่งมีชีวิตกับโครงสร้างที่ควรจะใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของ

สิ่งมีชีวิต เพื่อประเมินสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้

พารามีเซียม อะมีบา  เยื่อหุม้เซลล ์

พลานาเรีย ไฮดรา   ผนงัล าตวั 

ไสเ้ดือน     ผิวหนงั 

ตั๊กแตน     ท่อลม 

แมงมมุ     ปอดแผง 

กุง้ ปลา     เหงือก 

นก     ปอด 

6.2 ครูตรวจใหค้ะแนนจากการตอบค าถามในใบกิจกรรมที่ 1 เพื่อประเมินดา้น
ความรู ้ 

6.3 ประเมินทกัษะกระบวนการจากแบบประเมินทกัษะกระบวนการ 
6.4 ครูประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนโดยใชแ้บบประมิน

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
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  7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (40 นาท)ี 
  นักเรียนท ากิจกรรมนักออกแบบ ใช้เทคนิคการออกแบบ (Design) โดยครูยก
สถานการณ์ในอากาศที่มีฝุ่ นจ านวนมาก ให้นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่แนวคิดมาจากการ
ท างานของอวยัวะที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตโดยเลือกมา 1 ชนิด เพื่อลดปริมาณฝุ่ น
ในอากาศ และให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดที่ ใช้ในการประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ ์
ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์และวาดภาพประกอบ ลงในใบกิจกรรมที่ 1 
ตอนที่ 3  
 
หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้ 
การตอบค าถามของนกัเรียนผ่าน kahoot 
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง อวยัวะ โครงสรา้ง และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. วิดีโอ เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สของสตัวน์ า้และสตัวบ์ก จาก
https://www.youtube.com/watch?v=l69-dY64UGk 

2. วิดีโอ เรื่อง การหายใจของมนษุย ์จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=hT1efgpF4yI 

3. แบบจ าลองปอด 
4. Kahoot   
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การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค ์ วิธีวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เกณฑก์ารผ่าน 
ดา้นความรู ้
1. นกัเรียนสามารถ
อธิบายโครงสรา้งหรือ
อวยัวะที่ท  าหนา้ที่
แลกเปล่ียนแก๊สของ
ฟองน า้ ไฮดรา พลานา
เรีย ไสเ้ดือนดิน แมลง
ปลา กบ และนกได ้

ตรวจ
ค าตอบใบ 

kahoot 

แบบตรวจ
ค าตอบ kahoot 

ตอบค าถามถกูตอ้งให ้1 
คะแนน ตอบค าถามผิด
ให ้0 คะแนน 

นกัเรียนตอบค าถาม
ถกูมากกว่ารอ้ยละ 
70 

2. นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบการท างาน
ของอวยัวะขณะหายใจ
เขา้และออกของมนษุย์

ได ้
 

 

ตรวจใบ
กิจกรรม 

แบบตรวจใบ
กิจกรรม 

ตอบค าถามถกูตอ้งให ้1 
คะแนน ตอบค าถามผิด
ให ้0 คะแนน 

นกัเรียนตอบค าถาม
ถกูมากกว่ารอ้ยละ 
70 

3 . นั ก เรี ย น ส าม า รถ
อธิบายการท างานของ
อ วั ย ว ะ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
แลก เป ล่ี ยนแ ก๊สและ
กระบวนการแลกเปล่ียน
แก๊สของมนษุยไ์ด ้

ตรวจใบ
กิจกรรม 

แบบตรวจใบ
กิจกรรม 

ตอบค าถามถกูตอ้งให ้1 
คะแนน ตอบค าถามผิด

ให ้0 คะแนน 

นกัเรียนตอบค าถาม
ถกูมากกว่ารอ้ยละ 

70 
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จุดประสงค ์ วิธีวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เกณฑก์ารผ่าน 
ดา้นทกัษะกระบวนการ 
1. นกัเรียนสามารถ
สืบคน้เก่ียวกบัโครงสรา้ง
ที่ใชใ้นการแลกเปล่ียน
แก๊สของสิ่งมชีีวติเซลล์
เดียวและสตัวไ์ด ้
2. นกัเรียนสามารถ
ออกแบบส่ิงประดษิฐ์ที่
ไดแ้นวคิดมาจากอวยัวะ
ที่ใชใ้นการแลกเปล่ียน
แก๊สของสิ่งมชีีวติได ้
(ความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร)์ 

ประเมิน
ทกัษะ 

แบบประเมิน
ทกัษะ
กระบวนการ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
แบบรูบรคิ (Scoring 

Rubric) 

นกัเรียนไดค้ะแนน
ในระดบัด ี

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
1. นกัเรียนมคีวามมุง่มั่น
ในการท างาน 
2. นกัเรียนมวีินยั 
3. นกัเรียนใฝ่เรียนรู ้

 

ประเมินจาก
การส่งงาน 

แบบประเมิน
คณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
แบบรูบรคิ (Scoring 

Rubric) 

นกัเรียนไดค้ะแนน
ในระดบัด ี
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เกณฑก์ารประเมินทักษะกระบวนการ 
 
ทักษะ
กระบวนการ  

ระดับคะแนน 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. นกัเรียน
สามารถสืบคน้
เก่ียวกบั
โครงสรา้งที่ใชใ้น
การแลกเปลี่ยน
แก๊สของสิ่งมีชีวิต
เซลลเ์ดียวและ
สตัวไ์ด ้

ไม่มีมีการอา้งอิง
แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลู 

มีการอา้งอิง
แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลูนอ้ย 

มีการอา้งอิง
แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลูปานกลาง 

มีการอา้งอิง
แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ
มาก 

2. นกัเรียน
สามารถออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้
แนวคิดมาจาก
อวยัวะที่ใชใ้นการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
ของสิ่งมีชีวิตได ้
(ความคิด
สรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตร)์ 

ไม่สง่ค าตอบ
เรื่องสิ่งประดิษฐ์ 

ความถ่ีของ
ค าตอบเรื่อง
สิ่งประดิษฐ์เป็น
ค าตอบที่ซ  า้กบั
คนอ่ืน มากกว่า
รอ้ยละ 10 ของ
ค าตอบทัง้หมด        

ความถ่ีของ
ค าตอบเรื่อง
สิ่งประดิษฐ์ เป็น
ค าตอบที่ซ  า้กบั
คนอ่ืน มีค่าอยู่
ระหว่างรอ้ยละ 5 
ถึง 10 ของ
ค าตอบทัง้หมด   

ความถ่ีของ
ค าตอบเรื่อง
สิ่งประดิษฐ์ เป็น
ค าตอบที่ซ  า้กบั
คนอ่ืน นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของ
ค าตอบทัง้หมด        
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เกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับคะแนน 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
 

ไม่รบัผิดชอบใน
การท างานให้
แลว้เสรจ็ 

รบัผิดชอบในการ
ท างานใหแ้ลว้
เสรจ็นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 50 

รบัผิดชอบในการ
ท างานใหแ้ลว้
เสรจ็รอ้ยละ 50-
69 

รบัผิดชอบในการ
ท างานใหแ้ลว้
เสรจ็รอ้ยละ 70-
100 

2. มีวินยั ไม่สง่งานตาม
ก าหนดเวลา 

สง่งานตาม
ก าหนดเวลา 
สง่งานนอ้ยกว่า
รอ้ยละ 50 ของ
งานทัง้หมด 

สง่งานตาม
ก าหนดเวลา  
ไม่ครบถว้น สง่
งานรอ้ยละ 50-
69 ของงาน
ทัง้หมด 

สง่งานตาม
ก าหนดเวลา สง่
งานรอ้ยละ 70-
100 ของงาน
ทัง้หมด 

3. ใฝ่เรียนรู ้ ไม่มีสว่นรว่มใน
การตอบค าถาม
ในชัน้เรียน 
ไม่สืบคน้ขอ้มลู
ตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

มีสว่นรว่มในการ
ตอบค าถามใน
ชัน้เรียน 
สืบคน้ขอ้มลู
ตามที่ไดร้บั
มอบหมายนอ้ย
กว่ารอ้ยละ 50 

มีสว่นรว่มในการ
ตอบค าถามใน
ชัน้เรียน 
สืบคน้ขอ้มลู
ตามที่ไดร้บั
มอบหมายรอ้ย
ละ 50-69 

มีสว่นรว่มในการ
ตอบค าถามใน
ชัน้เรียน 
สืบคน้ขอ้มลู
ตามที่ไดร้บั
มอบหมายรอ้ย
ละ 70-100 
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ตัวอย่างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 

ขอ้สอบเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 5 ตวัเลือก มี 8 หนา้ จ านวน 30 ขอ้   

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเลือกกากบาทค าตอบที่ถูกตอ้งสดุในแต่ละขอ้เพียงค าตอบเดียว 

1. ขอ้ใดจบัคู่ชนิดของสิ่งมีชีวิตและโครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ถกูตอ้ง (ความรู ้และ

ความจ า) 

ก. นก : ปอด    ข. แมลง : ท่อลม  

ค. อะมีบา : ผิวหนัง   ง. แมงมมุ : ปอดแผง 

จ. พารามีเซียม : เยื่อหุม้เซลล ์   

2. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลลเ์ดียวสว่นใหญ่จะแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใชอ้วยัวะใด (ความเขา้ใจ) 

ก ปอด     ข. เหงือก  

ค. ผิวหนงั    ง. ปอดแผง 

จ. เย่ือหุ้มเซลล ์    

3. นกัเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตใุดปลาจึงเสียชีวิตเมื่อถกูน ามาไวบ้นบก (การน าไปใช)้ 

 ก. ผิวหนงัของปลาสญูเสียน า้มากเมื่ออยู่บนบก 

ข. เกร็ดปลาแหง้ท าใหป้ลาไม่สามารถหายใจได ้

ค. ระบบหมนุเวียนเลือดหยดุท างานเมื่อปลาอยู่บนบก  

ง. เหงอืกปลาแลกเปล่ียนแก๊สได้เฉพาะในน ้าไม่สามารถแลกเปล่ียนแก๊สบนบกได้ 

จ. ครีบปลาเหมาะสมกบัการเคลื่อนที่ในน า้แต่ไม่เหมาะสมกบัการเคลื่อนที่บนบก  
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4.  ขอ้ใดสรุปความสมัพนัธข์องกลุม่ของสตัวแ์ละโครงสรา้งที่ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ถกูตอ้ง 

(วิเคราะห)์ 

ก. แมลงใช้ปอดในการแลกเปล่ียนแก๊ส 

ข. สตัวปี์กใชป้อดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

ค. สตัวเ์ลือ้ยคลานใชป้อดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

ง. สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน า้นมใชป้อดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

จ. สตัวส์ะเทินน า้สะเทินบกตวัเต็มวยัใชป้อดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

5. อวยัวะใดอยู่ระหว่างคอหอยและหลอดลม (ความรู ้และความจ า) 

ก. ปอด     ข. ถงุลม 

ค. ขัว้ปอด     ง. กล่องเสียง 

จ. หลอดลมฝอย 
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ตัวอย่างแบบวัดความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์

แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์                                                                            
รายวิชา ชีววิทยา 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

คำชี้แจง 

 1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแบบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ รวม 27 
คะแนน   

 2. ให้นักเรียนอ่านโจทย์อย่างละเอียด ก่อนลงมือทำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์   

 3. ให้นักเรียนตอบคำถามอย่างมีเหตุผล อยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์   

 4. แบบวัดนี้ใช้เวลาข้อละ 10 นาที ถ้านักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาให้หยุดทำ
ข้อสอบ แล้วทำข้อสอบข้อต่อไป  

 5. เขียนชื่อ - นามสกุล เลขที่ ชั้น ให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำแบบวัด 

 6. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือสำรวจและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ข้อมูลจากแบบวัดฉบับนี้จะนำไปใช้ในการวิจัย
เท่านั้น จะไม่มีผลต่อนักเรียนในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น  
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ชื่อ………………………………………..นามสกุล…………………………………….ชั้น…………………….เลขที…่…… 

 1. นักเรียนคิดว่าการทำงานของปอดสามารถเชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องใดได้
บ้าง จงตอบมาให้ มากที่สุดในเวลา 10 นาที (ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ 3 คะแนน, ความคิด
ยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ 3 คะแนน ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน)  

 1………………………………………………………………………………………………………………………………
 2……………………………………………………………………………………………………..………………………
 3………………………………………………………………………………………………………………………………
 4………………………………………………………………………………………………………………………………
 5………………………………………………………………………………………………………………………………
 6………………………………………………………………………………………………………………………………
 7………………………………………………………………………………………………………………………………
 8………………………………………………………………………………………………………………………………
 9………………………………………………………………………………………………………………………………
 10……………………………………………………………………………………………………………………………
  

2. นักเรียนคิดว่าจะนำความรู้เรื่องโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ ไปใช้ประดิษฐ์สิ่งใดได้บ้าง จง
ตอบมาให้มากท่ีสุดในเวลา 10 นาที (ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ 3 คะแนน ความคิดยืดหยุ่นทาง
วิทยาศาสตร์ 3 คะแนน ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์อย่างละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน)  

1………………………………………………………………………………………………………………………………
 2……………………………………………………………………………………………………..………………………
 3………………………………………………………………………………………………………………………………
 4………………………………………………………………………………………………………………………………
 5………………………………………………………………………………………………………………………………
 6………………………………………………………………………………………………………………………………
 7………………………………………………………………………………………………………………………………
 8………………………………………………………………………………………………………………………………
 9………………………………………………………………………………………………………………………………
 10……………………………………………………………………………………………………………………………
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3. สมมติว่าร่างกายไม่มีระบบน้ำเหลือง นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้าง จงตอบมาให้
มากที่สุดในเวลา 10 นาที  (ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ 3 คะแนน , ความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตร์ 3 คะแนน รวม 6 คะแนน)  

1………………………………………………………………………………………………………………………………
 2……………………………………………………………………………………………………..………………………
 3………………………………………………………………………………………………………………………………
 4………………………………………………………………………………………………………………………………
 5………………………………………………………………………………………………………………………………
 6………………………………………………………………………………………………………………………………
 7………………………………………………………………………………………………………………………………
 8………………………………………………………………………………………………………………………………
 9………………………………………………………………………………………………………………………………
 10……………………………………………………………………………………………………………………………
  

4. เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันมีฝุ่นละออง pm 2.5 และแก๊สพิษต่าง ๆ อยู่ในอากาศที่เราสูดดมทุกวัน 
นักเรียนคิดว่าควรจะประดิษฐ์อุปกรณ์ใดเพื่อมาช่วยให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีเฉพาะแก๊สดี 
วาดภาพอุปกรณ์นั้นพร้อมระบุหน้าที่ของสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละส่วนประกอบ  (ความคิดริเริ่มทาง
วิทยาศาสตร์ 3 คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์……………………………………………………………………..… 
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หน้าที่ของสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละส่วนประกอบ   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวบุศญา  แกว้แพทย ์
วัน เดือน ปี เกิด 3 มกราคม 2534 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
วุฒกิารศึกษา กศ.บ. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 179/12 หมู่บา้นนครหลวง 2 ซอยอมร ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา 10120   
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